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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), члана 2. Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени
гласник РС", бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова
бр. 06-239 од 21.10.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
06-218 од 26.09.2016. год, припремљена је конкурсна документација - Реконструкција
крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини
Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ
01203870, интернет страница: www.priboj.rs.
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са важећим
Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке, у циљу закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији крова и фасадне
столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој у
складу са Предмером радова и техничком документацијом који су саставни
делови ове конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 45420000 - радови на уградњи столарије
- 45261910 - радови на поправци крова
допунски речник: IА13 - реконструкција
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци.
5. Контакт: Огњенка Удовичић (за конкурсну документацију) и Ирфан Ибрагић
(технички део), фах: 033-2452-005, е-mail:direkcijapbjn@gmail.com.
6. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И
МЕСТО ИЗВРШЕЊА
РАДОВА

1. Врста, количина и опис радова

Врста, количина и обим радова детаљније су дати у Предмеру радова и Техничком
опису који су саставни делови конкурсне документације.
2. Квалитет
Квалитет предметних радова мора бити у складу са важећим прописима, стандардима и
техничким нормативима који се односе на предметне радове.
3. Начин спровођења контроле:
Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да
поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране
наручиоца, а које се односе на количину и квалитет изведених радова, уграђеног
материјала и опреме.
4. Гарантни рок:
Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може бити краћи од
2 године од дана примопредаје радова и потписивања записника о примопредаји.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече
од дана потписивања записника о примопредаји радова.
Рок извођења радова : до 90 календарских дана од дана увођења у посао.
Место извођења радова: Прибоj, К.П. бр.557, К.О. Прибој.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ O ЈАВНИМ НАБАВКАМА
УСЛОВ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Доказ за правна лица:
- Извод из регистра Агенције за
1.Да је регистрован код надлежног органа,
привредне
регистре, односно
односно уписан у одговарајући регистар.
извод из регистра надлежног
( чл. 75. став 1. тачка 1. Закона)
Привредног суда.
Овај доказ подносилац понуде доставља Доказ за предузетнике:
и за подизвођача, односно достављају
- Извод из регистра Агенције за
сви чланови групе заједничке понуде.
привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
2. Да он и његов законски заступник није Доказ за правна лица:
осуђиван за неко од кривичних дела као
- Извод из казнене евиденције
члан организоване криминалне групе, да
основног суда на чијем је
није осуђиван за кривична дела против
подручју
седиште
домаћег
привреде, кривична дела против животне
правног лица (односно седиште
средине, кривично дело примања или
предстаништва
или
огранка
давања мита, кривично дело преваре.
страног правног лица);
(Чл. 75. став 1. тачка 2. Закона)

-

Извод из казнене евиденције
Посебног
одељења
за
организовани криминал Вишег
суда у Београду;

-

Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе
МУП-а за законског заступника
(ако их има више-за сваког од
њих) - захтев за издавање овог
уверења може се поднети према
месту рођења, или према месту
пребивалишта.

Доказ за предузетнике и физичка лица:
- Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе
МУП-а за законског заступника захтев за издавање овог уверења
Доказ не може бити старији од два
може се поднети према месту
месеца пре отварања понуда.
рођења,
али
према
месту
пребивалишта.
Овај доказ подносилац понуде доставља
и за подизвођача, односно достављају
сви чланови групе заједничке понуде.
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3. Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу Доказ за правна лица, предузетнике и
са прописима Републике Србије или физичка лица:
стране државе када има седиште на њеној
територији.
(Члан 75. став 1. тачка 4. Закона).

Напомена:
Уколико
локална
(општинска) пореска управа у својој
потврди наведе да се докази за одређене
изворне
локалне
јавне
приходе
прибављају и од других локалних органа
/организација/ установа/ понуђач је
дужан да уз потврду локалне пореске
управе приложи и потврде осталих
локалних
органа
/организација/
установа.

-

Потврде
Пореске
управе
министарства
финансија
и
привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење
локалне
самоуправе
да
је
измирио обавезе по основу
изворних
локалних
јавних
прихода или потврда Агенције за
привредне регистре да се понуђач
налази у поступку приватизације.

Овај доказ подносилац понуде доставља
и за подизвођача, односно достављају
сви чланови групе заједничке понуде.
Доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
4. Изјава понуђача о поштовању
обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне
средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време Доказ: Потписан и оверен образац
подношења понуде.
„Изјава о поштовању обавеза из члана
75. став 2. Закона“ (образац бр.7).
(Члан 75. став 2. Закона)
Овај
образац
подносилац
понуде
доставља и за подизвођача, односно
достављају сви чланови групе.
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Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуњава сходно члану 76.Закона о
јавним набавкама
УСЛОВ
1. Да понуђач располаже довољним
пословним капацитетом

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
-

Референтна листа (образац бр. 8)
са
уписаним
подацима
о
наручиоцима, опис радова и години
извођења радова и вредности
уговора.

1.1. Да је у претходних 5 година (2011,
2012, 2013, 2014. и 2015. закључно са
даном рока за подношење понуда)
- Потврда наручилаца (образац бр.
уговорио и извео радове који су предмет
9)
о
извршеним
радовима
јавне набавке: кровополагачке (одн.
наведеним у референтној листи.
лимарске) и столарске радове у вредности
не мањој од 25.000.000,00 динара без
ПДВ-а.
Напомена: Наручилац задржава право
да од понуђача чија је понуда избрана као
најповољнија затражи на увид окончане
ситуације, као и оригинале уговора са
припадајућим анексима.
Референтни наручиоци не могу бити
физичка лица.

2. Да понуђач располаже довољним - Фотокопије М образаца, односно радних
књижица или фотокопије уговора о раду
кадровским капацитетом:
или фотокопије уговора о повременим и
да има најмање пет (5) запослених лица привременим пословима или уговора о
која ће бити ангажована на извођењу делу који на несумњив начин потврђују да
предметних радова (на неодређено време, понуђач располаже траженим кадровским
одређено време или уговором ангажована капацитетом.
лица у складу са важећим Законом о раду)
од којих је:
- уговор (анекс) о раду као доказ да је
запослени распоређен на послове лимара,
2.1 једно запослено лице високе стручне
спреме архитектонске или грађевинске - Фотокопија лиценце потписана и оверена
струке - носилац извођачке лиценце бр. личним печатом са потврдом ИКС-а о
410,411 за грађ. инж. или 400,401 за важности лиценце за текућу годину.
инж.арх.
Напомена:
2.2. четири квалификована лимара.
Запослени који ће бити непосредно
ангажовани на извођењу радова морају
имати лекарско уверење да могу обављати
радове на висини. Лекарска уверења за рад
на висини доставља понуђач чија је
понуда оцењена као најповољнија, пре
доношења одлуке о додели уговора.
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3. Да располаже довољним техничким Фотокопија пописне листе потписана од
стране овлашћеног лица и оверена, у којој
капацитетом и то најмање:
је видно назначена предметна техничка
опрема са датумом 31.12.2015. год. или
3.1. грађевинска скела -1 ком (400 m2)
књиговодствене
картице
основних
3.2 Хидраулична камионска дизалица, средстава или уговор о куповини или
дохват руке минимално 11 m, носивост рачун ако су у власништву понуђача,
односно уговор о закупу или уговор о
на 11 m 700 kg
-1 ком
пословно-техничкој сарадњи или било
3.3. транспортно возило носивости min. који други доказ који несумњиво
потврђује да понуђач располаже траженим
5t
техничким капацитетом.

В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
1. Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом достављања
понуде доказује испуњеност обавезних услова. Довољно је приложити копију
решења Агенције за привредне регистре о упису понуђача у Регистар понуђача
или Изјаву понуђача да је уписан у Регистар понуђача.
2. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
3. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
4. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
6. Испуњеност додатних услова из става Б понуђач доказује достављањем
тражених доказа уз понуду.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на
српском језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране судског тумача.

2. Упутство о начину попуњавања образаца
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним
словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање
графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и
оверити од стране понуђача.

3. Обавезна садржина понуде
Поред документације којом се доказује испуњеност обавезних услова (копија
решења АПР о упису понуђача у Регистар понуђача или Изјава) понуђач је у обавези да
достави попуњене, потписане и оверене следеће обрасце:
 образац бр. 1 „Понуда“......................................................................................стр.20
У образцу понуде уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; заокружити
понуђени одговор А или Б или В у вези са наступом понуђача, односно да ли понуђач
наступа самостално, са подизвођачем или са заједничком понудом; заокружити ДА или
НЕ за рок извођења радова, начин плаћања, рок важења понуде и укупну цену
изведених радова, без и са ПДВ-ом.
 образац бр. 2 „Изјава подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем“
...............................................................................................................................стр. 22
 образац бр. 3 „Изјава о ангажовању подизвођача“ у случају кад понуђач
наступа са подизвођачима…..............................................................................стр. 23
 образац бр. 4 „Изјава чланова групе који подносе заједничку
понуду“.................................................................................................................стр. 24
Уз ову „Изјаву“ потребно је доставити и “Споразум чланова групе“ којим се
понуђачи из групе понуђача 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 и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
 образац бр. 5.„Подаци о члану групе“...........................................................стр. 25
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 образац бр. 6 „Изјава о независној понуди“.................................................стр. 26
 образац бр. 7 „Изјава о поштовању обавеза у складу са чл.75. став 2.
ЗЈН“......................................................................................................................стр. 27
 образац бр. 8 „Референтна листа“..................................................................стр. 28
У Референтној листи уписати списак уговорених и изведених кровополагачких (одн.
лимарских) и столарских радова у вредности не мањој од 25.000.000,00 динара без
ПДВ-а у претходних 5 година [2011, 2012,2013,2014,2015, закључно са даном рока за
подношење понуда].
 образац бр. 9 „Потврде наручилаца“.............................................................стр. 29
Референтни наручиоци не могу бити физичка лица.
 образац бр. 10 „Изјава о достављању полисе осигурања“........................ стр. 30
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и
опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у
изградњи) и достави наручиоцу, најкасније пет дана од дана закључења уговора,
полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период
извођења радова.
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од пет дана од
дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену
копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим
прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је
дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом
осигурања.
 образац бр. 11 „Трошкови припреме понуде“ (није обавезно
приложити)...........................................................................................................стр. 31
образац бр. 12 „Модел уговора“......................................................................стр. 32
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно
овлашћени члан групе понуђача је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери,
чиме потврђује да је сагласан са Моделом уговора.
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из
групе понуђача.
Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.


„Предмер радова“..................................................................................................стр.48

У „Предмеру радова“ морају бити унете јединичне цене за сваку позицију радова и
укупна цена без и са ПДВ-ом.
Предмер радова мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица.
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Динамички план радова представља табеларни и /или графички приказ динамике
извођења радова по позицијама из предмера и предрачуна и садржи: 1. Динамику
извршења радова по позицијама предмера, са исказом количине / вредности радова
по месецима и декадама у оквиру уговореног рока; 2. Динамику ангажовања радне
снаге, по позицијама предмера и времену трајања у оквиру уговореног рока; 3.
Динамику набавке материјала према позицијама предмера у планираном времену
извођења радова; 4. Динамику ангажовања транспорта и механизације, по
позицијама предмера и времену трајања радова; 5. Динамику остварења планиране
месечне реализације, са израженим процентом извршења у односу на укупну
уговорену вредност радова.



За употребљени лим, потребно је уз понуду доставити атест о испуњености
стандарда (потврда квалитета).



Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе прорачун коефицијента пролаза
топлоте и техничку документацију везану за стаклопакет и профил који
понуђач намерава да угради, како би се приложени прорачун могао
проверити.



Документација којом се доказује испуњеност додатних услова из Прилога III
Б) .
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити
до 22.11.2016. год. (уторак) до 12,00 часова на адресу Општина Прибој, ул. 12. јануар
бр. 108, 31330 Прибој, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ - понуда за реконструкцију
крова, ЈНВВ бр.404-20/16.
У случају подношења заједничке понуде на полеђини коверте поред подносиоца
понуде уписати и називе и адресе свих чланова.
4.1.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
4.2.Подношење понуде са подизвођачем
Ако понуђач у понуди /ОБРАЗАЦ бр.1/ наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на
подизвођаче.
Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као
и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног
понуђача. Подизвођачи не могу да испуњавају додатне услове уместо понуђача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној
документацији, осим у случајевима прописаним Законом.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као
подизвођач у другој понуди.
Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој
јавној набавци.
Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као
учесник у заједничкој понуди, у истој јавној набавци.
4.3. Подношење заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из
групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача
биће одбијена као неприхватљива.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН,
а додатне услове испуњавају и доказују заједно.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена
у динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају
се доставити нови одговарајући обрасци који прате измену.
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде подноси се у затвореној
коверти, до_22.11.2016.год. до 12 часова на исти начин на који се доставља понуда,
са назнаком:




„ИЗМЕНА понуде за реконструкцију крова, ЈНВВ бр.404-20/16- НЕ ОТВАРАТИ“
или
„ДОПУНА понуде за реконструкцију крова, ЈНВВ бр.404-20/16- НЕ ОТВАРАТИ ”
или
„ОПОЗИВ понуде за реконструкцију крова, ЈНВВ бр.404-20/16 - НЕ ОТВАРАТИ ”

на адресу Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31330 Прибој.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. Коверта са
назнаком ИЗМЕНА, ДОПУНА или ОПОЗИВ биће отворена или прочитана на дан
отварања понуда.
7. НАЧИН ПЛАЋАЊА
По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,
и у року од 28 дана од дана подношења. Наручилац исплаћује доспели износ извођачу
умањен за било који износ који Наручилац није одобрио са образложењем.
Ако Наручилац не буде сагласан са било којим делом коначног обрачуна, он је дужан
да своје неслагање образложи приликом исплате.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
До 90 календарских дана од дана увођења у посао.
9. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Прибоj, К.П. бр.557, К.О. Прибој.
10. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може бити краћи од
2 године од дана примопредаје радова и потписивања записника о примопредаји.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који
тече,од дана потписивања записника о примопредаји радова.
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11. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у
реализацији предметне набавке (механизација, материјал, радна снага и сл.)
Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска
цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
12. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
12.1

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или у
року од 5 дана од дана потписивања уговора преда наручиоцу бланко
сопствену меницу уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица,
менично овлашћење за добро извршење посла и доказ да је меница
евидентирана у Регистру меница НБС, у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим
од дана коначног извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока менице и меничног
овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак
радова.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

12.2

Извођач је у обавези да наручиоцу у року од три дана од дана
испостављања оверене окончане ситуације преда бланко сопствену меницу и
менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу
од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која
треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и
роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року
у случају да извођач не изврши обавезу отклањања грешака које би могле
да умање могућност коришћења објекта у гарантном року.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од
стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља
наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде
тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.
13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуде.
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У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном
облику од понуђача затражи продужење рока важења понуде.
14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим
позитивним прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим
је на поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са
ознаком „пов“).
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као
такве подносилац понуде означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуда.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, путем
поште – препоручено на адресу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108 или фах:
033/2452-005 или е-mail: direkcijapbjn@gmail.com, радним данима у времену од 7,30
до 14,30 часова, са назнаком „ Питање за ЈНВВ бр. 404-20/16“.
16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија и привреде Београд, интернет адреса:www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине Београд, интернет адреса:www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
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17. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока
подношење понуда дана 22.11.2016. год. (уторак) у 12,15 часова у просторијама
Канцеларије за локални економски развој, ул. 12. јануар бр.5/2, у присуству чланова
комисије за предметну јавну набавку.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници подносилаца понуда.
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
19. КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНТА
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или
прецрта) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи
начин:
- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима,
износ изражен словима сматраће се тачним;
- у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Понуда понуђача
документацијом.

мора

да

садржи

сва

документа

дефинисана

конкурсном

Наручилац може 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 предходне три (3) године.
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Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и
конкурсном документацијом.
22. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана
отварања понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од
дана доношења.
23. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН. или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

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;
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара(без обзира
колико се партија оспорава);
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Прибој; ЈНВВ бр. 404-20/16;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 160. ЗЈН.
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24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5. Закона.
Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац
задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени
комисије друга на ранг листи.
25. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора.
Наручилац може 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 наредних 6 месеци.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора о јавној набавци предметних радова донеће се применом
критеријума најнижа понуђена цена (без ПДВ-а), под условом да је понуђач испунио
све захтеве наручиоца тражене конкурсном документацијом.
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати понуђач који
понуди краћи рок завршетка радова.
У случају да понуђачи понуде једнаке цене и рок извођења радова, предност ће имати
понуђач који је који је у периоду од 2011,2012,2013, 2014 и 2015. закључно са даном
подношења понуде, изводио радове исте или сличне предмету ове јавне набавке веће
вредности и који су наведени у Референтној листи.
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1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДE - општи подаци о понуђачу

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Седиште-поштански број
Адреса: ул. и бр.
Број телефона
Број факса
E-mail адреса
Порески ИД број
Матични број
Пословна банка
Руководилац-директор
Бр. текућег рачуна и назив банке

Остали подаци о понуди

Предмет:
Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде
у Слободној зони у општини Прибој,
ЈНВВ бр.404-2016
Понуду дајем (заокружити)
А) самостално;

Б) са подизвођачем;

В) као група понуђача
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Рок извођења радова:
До 90 календарских дана од дана увођења у
посао
 Понуђач може понудити краћи рок
извођења радова

ДА

НЕ

_________ календарских дана

Начин плаћања:
По испостављеним и овереним привременим
ситуацијама
и
окончаној
ситуацији,
и у року од 28 дана од дана подношења исте

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Рок важења понуде:
Најмање 90 дана од дана отварања понуда
Гарантни рок:
2 године од дана примопредаје радова и
потписивања записника о примопредаји

Укупна цена
___________________________дин.

без ПДВ-а:

___________________________дин.

са ПДВ-ом:

датум,_______2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_________________________
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2.

ИЗЈАВА

подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у отвореном
поступку јавне набавке радова - Реконструкција крова и фасадне столарије на крову
управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16, не
наступамо са подизвођачем.

датум,___________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_________________
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3.
ИЗЈАВА

о ангажовању подизвођача
(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)
Ред.
бр.

Назив подизвођача
седиште и адреса

датум,____________2016. год.

М.П.

Проценат (највише 50%)
укупне вредности радова
планиране да се повери
подизвођачу

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________
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4.
ИЗЈАВА
чланова групе који подносе заједничку понуду
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку јавне набавке Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној
зони у општини Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16.
Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за
рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.
СТАТУС
ЧЛАНА

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ПУН НАЗИВ И
ГРУПЕ
У
СЕДИШТЕ,
ПОНУДИ
( адреса члана )
(процентуално)

Овлашћени
члан/носилац
посла:
Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис
одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис
одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис
одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис
одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис
одговорног
лица:
____________________
М.П.

Напомена: Уз ову Изјаву потребно је доставити Споразум чланова групе у складу са
„Упутством понуђачима како да сачине понуду“.

датум, __________2016. год.

24 од 89

ОПШТИНА ПРИБОЈ
Конкурсна документација за ЈНВВ бр.404-20/16

5.

Подаци о члану групе
који је учесник у заједничкој понуди

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Седиште-поштански број
Адреса: ул. и бр.
Број телефона
Број факса
E mail адреса:
Порески ИД број
Матични број
Пословна банка
Руководилац-директор
Бр. текућег рачуна и назив банке

датум__________2016.год.

М.П.

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
______________________________________

НАПОМЕНА:овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана
групе понуђача.
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6

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду
у поступку јавне набавке радова - Реконструкција крова и фасадне столарије на
крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

датум,__________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
______________________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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7
ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ. 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________________________________
у поступку јавне набавке радова - Реконструкција крова и фасадне столарије на
крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум___________2016.год.

М.П
ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
__________________________

НАПОМЕНА:Уколико се понуда подноси са подизвођима, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Овај образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче и за сваког члана
групе понуђача.
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8
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
изведених кровополагачких (одн. лимарских) и столарских радова у вредности не
мањој од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходних 5 година [2011,
2012,2013,2014,201. год. закључно са даном рока за подношење понуда].
НАРУЧИЛАЦ
(инвеститор)

ОПИС РАДОВА И
ГОДИНА ИЗВОЂЕЊА
РАДОВА

датум_________2016. год.

М.П.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
(без ПДВ-а)

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________

НАПОМЕНА: У случају потребе референтну листу копирати.
Понуђачи могу да упишу све радове у назначеном периоду који су предмет ове јавне
набавке, а из разлога што ће имати предност у случају да два или више понуђача
понуде исте цене и рок извођења радова.
Референтни наручиоци не могу бити физичка лица.
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9
ПОТВРДА НАРУЧИОЦА
______________________________________
/назив наручиоца/
______________________________________
/адреса/
Овим потврђујемо да је предузеће_____________________________________________
____________________________________из _____________________________________
за потребе наручиоца ________________________________________________________
квалитетно

и

у

уговореном

року

извршило

радове

___________________________________________________________________________,
у вредности од _________________________ дин. без ПДВ-а,

на основу уговора

бр.___________од ___________године.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе
наведени подаци тачни.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова - Реконструкција
крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини
Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16.
Контакт особа наручиоца________________________________________________
Телефон: __________________________
e – mail:

__________________________

датум,_________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________

НАПОМЕНА: У случају потребе образац копирати.
Признаће се потврде дате на другим обрасцима наручилаца, под условом да садрже
тражене податке.
Референтни наручиоци не могу бити физичка лица.
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10.
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач ___________________________________________________________________,
даје

ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,
уколико у поступку јавне набавке радова - Реконструкција крова и фасадне
столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ бр.
404-20/16, буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу
уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)
дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију
полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих
лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и
потписивања записника о примопредаји радова.

датум,_________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени
представник групе понуђача.
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11
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За припремање понуде за јавну набавку радова – Реконструкција крова и фасадне
столарије на крову управне зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ бр.
404-20/16.

ПОНУЂАЧ ____________________________________ из _______________ је имао
следеће трошкове:

ОПИС ТРОШКОВА

ИЗНОС

УКУПНО:

датум_________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________

НАПОМЕНА: сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр. 124/12,14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима
прописаним Законом.
Понуђач није у обавези да достави овај образац.
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12
МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци радова
Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне зграде у Слободној
зони у општини Прибој

Уговорне стране :
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ул. 12.јануар бр.108, 31330 Прибој
коју заступа председник Лазар Рвовић,дипл.правник
(у даљем тексту: Наручилац ) са једне стране

и
______________________________из________________ ул.________________________,
бр._______, ПИБ______________, мат. бр.__________________, ж.р________________
отворен код пословне банке_____________________ кога заступа директор________
_____________________________( у даљем тексту: Извођач) са друге стране.
Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Споразуму бр._______од _____ 2016.
групе понуђача
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1. да је Наручилац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак jавне набавке, чији
су предмет радови - Реконструкција крова и фасадне столарије на крову управне
зграде у Слободној зони у општини Прибој, ЈНВВ бр. 404-20/16;
2. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ______ од __________
2016.године (број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену Извођача од
_________________ динара без ПДВ-а;
3. да је Извођач доставио Наручиоцу Споразум бр. _______ од __________2016.
године потписан и оверен од стране свих чланова групе понуђача, којим је
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____________________________овлашћен да буде носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем Општина Прибој;
4. да ће Наручилац
сва плаћања по овом уговору вршити на рачун
_____________________отворен код пословне банке _______________________ .

ПРИЛОГ
Овај прилог сачињава саставни део Уговора.
(Напомена: Извођач уноси следеће податке, изузев ставки за које су унети услови
Наручиоца пре подношења понуде)
Ставка
Члан
Документи
који
сачињавају
саставни део Уговора по реду 1.1.1
првенства
Документ (избрисати ако не важи)
a) Уговор
b) Посебни услови
c) Општи услови
d) Понуда
у складу са
предмером радова
e) Предмер и предрачун
f) Прорачун
коефицијента
пролаза топлоте
Рок за завршетак
Меродавно право
Језик
Обезбеђење приступа градилишту
Овлашћено лице
Име и адреса представника
Наручиоца (ако су познати)
Средство обезбеђења за добро
извршење посла:
Износ

Подаци

Ознака Документа
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
1.1.9
1.4
1.5
2.1
3.1
3.2

90 дана од дана увођења у посао
Право Републике Србије
Српски језик
На датум почетка
Ирфан Ибрагић
Општина Прибој, 12. јануара 108, 31330
Прибој

4.4

Меница

4.4

10 % од укупне вредности Уговора без
ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим
од дана коначног извршење посла

Средство
финансијског
обезбеђења за отклањање грешака 4.4.1
у гарантном року
Износ
4.4.1

Меница
5% од укупне вредности уговора, без
ПДВ-а, са роком важења 5 дана дужим
од гарантног рока.
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Ставка
Програм радова:
Рок за подношење
Образац
Износ који је платив
неизвршавања

Подклаузула

Подаци

7.2
7.2

У тренутку подношења понуде.
Текстуално и /или графички
0,1 % на дан до највише 10% износа
наведеног
у
Уговору
без
обрачунатог ПДВ-а.
365 дана од дана наведеног у
саопштењу из члана 8.2

због

Рок за пријаву недостатака

7.4
9.1 и 1.5

Поступак вршења Измена
Тарифе за додатне радове

Вредновање радова
Поновно мерење са тендерским
предмером

10.2

Цене из предмера за радове који су
обухваћени предмером, а за додатне
према новој прихваћеној понуди,
Највише до 5 % укупне вредности
Закљученог Уговора.

11.1

Износ подлеже поновном мерењу по
ценама које нуди понуђач у
предмеру
припремљеном
од
Наручиоца.

Ставка
Проценат гарантног депозита
Валута плаћања

Члан
11.3
11.7

Каматна стопа
Осигурања

11.8

14.1

Врста покрића

Осигурани

Подаци
0%
Цена је исказана у динарима, са и без
пореза на додату вредност.
Законска затезна камата.
а) за губитак и оштећење Радова,
Материјала, Постројења и Опреме
Извођача,
б) од одговорности за губитак,
оштећење, смрт или повреду трећих
лица или њихове имовине као
последица извршавања Уговора од
стране Извођача,
укључујући
и
одговорност Извођача за штету нанету
имовини Наручиоца мимо Радова, и
ц) од одговорности обе Стране и било
ког представника Наручиоца за смрт
или повреду особља Извођача, уколико
до тога није дошло због немара на
страни
Наручиоца,
Представника
Наручиоца или њихових радника.
Изузећа
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износ
Радови, материјали, постројења и Износ
таксе
наведен у
_______________________________
Уговору +
15%
Опрема Извођача
Пуна цена
_______________________________
замене
Повреда лица и имовинска штета __________
_______________________________
____
Радници
__________
_______________________________
____
Остало
__________
_______________________________
____
Арбитража
Правила
15.3
Право Републике Србије
Одређујући орган

15.3

Привредни суд у Ужицу

Место арбитраже

15.3

Република Србија, Ужице

ОПШТИ УСЛОВИ
1. Опште одредбе
1.1. Дефиниције
Речи и изрази који се користе у ниже дефинисаном уговору имају значење које им је овде дато,
осим када контекст изискује друкчије значење:
Уговор
1.1.1 "Уговор" представља Споразум и сву осталу документацију наведену у Прилогу.
1.1.2 "Спецификације" представљају документ који је наведен у Прилогу и који садржи
захтеве Наручиоца у погледу пројектовања које врши Извођач, ако је предвиђено, и све Измене
у том документу.
1.1.3 "Цртежи" представљају цртеже Наручиоца Радова према списку у Прилогу и све
Измене у тим цртежима.
Лица
1.1.4 "Наручилац" представља лице које је именовано у Споразуму и правне следбенике тог
лица, али не и његове цесионаре (уколико се Извођач с тим није сагласио).
1.1.5 "Извођач" представља лице које је именовано у споразуму и правне следбенике тог
лица, али не и његове цесионаре (уколико се Наручилац с тим није сагласио).
1.1.6 "Страна" представља било Наручиоца или Извођача.
Датуми, време и рокови
1.1.7 "Датум почетка" представља 14. дан од датума када је Споразум ступио на снагу, или
било који други датум који је договорен између страна.
1.1.8 "дан" представља календарски дан.
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1.1.9 "Рок за завршетак" представља рок за завршетак радова који је наведен у Прилогу (или
који је продужен у складу са чланом 7.3) рачунато од Датума почетка.
Новац и плаћања
1.1.10 "Трошак" представљају све трошкове који је Извођач оправдано имао (или ће имати),
било на или ван градилишта, укључујући и режијске и сличне трошкове, али који не укључују и
добит.
Остале дефиниције
1.1.11 "Опрема извођача" представља све апарате, машине, возила, објекте и остале ствари које
су потребне за извођење радова, али без материјала или постројења.
1.1.12 "Земља" представља земљу у којој се налази Градилиште.
1.1.13 "Обавезе Наручиоца" представљају оне ствари које су наведене у члану 6.1.
1.1.14 ''Виша Сила" представља некакав изузетан догађај или околност која је ван контроле
Страна, против које та Страна објективно није могла да се обезбеди пре закључивања уговора,
коју по њеном настанку та страна објективно није могла да избегне или савлада, и која се у
битној мери не може приписати другој страни.
1.1.15 "Материјали" представљају ствари било које врсте (осим Постројења) које сачињавају
или ће сачињавати део основних радова.
1.1.16 "Постројење" представља машине и апарате који сачињавају или ће сачињавати део
основних радова.
1.1.17 "Градилиште" представља место које је обезбедио Наручилац за извођење радова и свако
друго место које је уговором предвиђено као део Градилишта.
1.1.18 "Измена" представља измену спецификација и/или цртежа (ако постоје) коју је
Наручилац наложио у складу са чланом 10.1.
1.1.19 "Радови" представљају сав рад и пројектовање (евентуално) које врши Извођач,
укључујући и привремене радове и све Измене.
1.2 Тумачења
Речи које указују на лица или стране укључују привредна друштва и организације. Речи које
указују на једнину или један род укључују множину или неки други род, зависно од контекста.
1.3 Приоритет документације
Документи који сачињавају Уговор сматрају се узајамно објашњивим. У случају
двосмислености или неусаглашености докумената, Наручилац Извођачу издаје сва потребна
упутства, с тим што се приоритет одређује по списку из Прилога.
1.4 Меродавно право
Меродавно уговорно право се наводи у Прилогу.
1.5 Комуникације
Кад год је предвиђено давање или издавање обавештења, упутства или осталих комуникација
било ком лицу, то се чини у писаној форми на језику који је наведен у Прилогу, уколико
другачије није предвиђено, и не може се са тим одуговлачити нити може бити неоправдано
ускраћено.
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1.6 Законске обавезе
Извођач се обавезује да поступа у складу са законима земаља у којима се обављају активности.
Извођач се обавезује да даје сва обавештења и да плаћа све накнаде и сличне трошкове у вези
са Радовима.
2. Наручилац
2.1 Обезбеђење Градилишта
Наручилац се обавезује да обезбеди Градилиште и право приступа истом у времену
наведеном у Прилогу.
2.2
Дозволе и лиценце
Наручилац се обавезује да на захтев Извођача, Извођачу пружи помоћ у подношењу захтева за
дозволе, лиценце или одобрења који су потребни за Радове.
2.3
Упутства Наручиоца Извођач се обавезује да поступа у складу са упутствима које
Наручилац буде издао у вези са Радовима, укључујући и обуставу радова у целини или
делимично.

2.4
Одобрења
Никакво одобрење или сагласност или уздржавање од коментара од стране Наручиоца или •
Представника Наручиоца не може да утиче на обавезе Извођача.
3. Представник Наручиоца
3.1 Овлашћено лице
Једном члану особља Наручиоца издаје се овлашћење да делује у његово име. Име тог лица
наводи се у Прилогу или га Наручилац на неки други начин саопштава Извођачу.
3.2 Представник Наручиоца
Наручилац такође може да ангажује неку фирму или појединца за извршавање одређених
обавеза. Назив односно име привредног друштва или лица именованог за вршење таквих
дужности може да се наведе у Прилогу или да се Извођачу саопштава с времена на време.
Наручилац се обавезује да Извођача обавести о обавезама и овлашћењима представника
Наручиоца.
4. Извођач
4.1 Опште обавезе
Извођач се обавезује да Радове изведе добро и у складу са Уговором. Извођач се обавезује да
обезбеди сав надзор, радну снагу, материјале, постројења и опрему Извођача који буду
потребни. Сав материјал и постројења који се налазе на градилишту сматрају се власништвом
Наручиоца.
4.2 Представник Извођача
Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе на сагласност име и податке о лицу које је
овлашћено да прима налоге у име Извођача.
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4.3 Подуговарање
Извођач нема право да радове у целини уступи подизвођачима. Извођач нема право да уступи
било који део радова подизвођачима без сагласности Наручиоца.
4.4 Средство обезбеђења за добро извршење посла
Ако је то наведено у Прилогу, Извођач се обавезује да у року од 14 дана од Датума почетка,
Наручиоцу поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, која је издата у форми и од
стране трећег лица, одобреној од стране Наручиоца.
5. Пројектовање од стране Извођача
5.1 Пројекти Извођача
Изводач се обавезује да изврши пројектовање у предвиђеном обиму који је наведен у Прилогу.
Извођач се обавезује да Наручиоцу одмах поднесе све пројекте које буде припремио. У року од
14 дана од пријема, Наручилац саопштава своје примедбе или ако неки пројект није у складу са
Уговором, одбија такав пројект са образложењем. Извођач не може да изгради било који
елемент основних радова који је он пројектовао у року од 14 дана од подношења пројекта
Наручиоцу или ако је пројект тог елемента био одбијен. Одбијени пројекат мора да се одмах
исправи и поново поднесе. Извођач се обавезује да поново поднесе све пројекте на које су биле
стављене примедбе након што је поступио у складу са тим примедбама у потребној мери.
5.2 Одговорност за пројекте
Извођач остаје одговоран за понуђене пројекте и пројекте предвиђене овим чланом, који морају
да буду употребљиви у сврхе предвиђене Уговором, као и за кршење било ког патентног или
ауторског права у вези истих. Наручилац је одговоран за Спецификације и Цртеже.
6. Одговорност Наручиоца
6.1 Одговорности Наручиоца
У овом Уговору, одговорности Наручиоца односе се на:
а) рат, непријатељства (без обзира да ли је рат објављен или не), инвазију и деловање страних
непријатеља у земљи,
б) побуну, тероризам,револуцију, устанак, војну или узурпирану власт или грађански рат у
земљи,
ц) метеже или нереде који нису изазвани од стране особља и других радника Извођача и који
утичу на Градилиште и/или Радове,
д) јонизујуће зрачење или радиоактивна загађеност изазвана нуклеарним горивом или
радиоактивним отпадом од нуклеарног горива, радиоактивне експлозиве или остале опасне
особине било којег нуклеарног склопа или компоненте таквог склопа, осим у мери у којој је
можда Извођач одговоран за коришћење радиоактивног материјала,
е) ударни таласи изазвани авионима или осталим летилицама који се крећу брзином звука или
надзвучним брзинама,
ф) коришћење од стране Наручиоца или заузимање било ког дела радова у случајевима који
нису Уговором предвиђени,
г) пројекте било ког дела радова које је припремило особље Наручиоца или су то учинила лица
за која је Наручилац одговоран,
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х) дејство природних сила на градилиште и/или радове, које је било непредвидиво и против
којег искусни Извођач објективно није био у могућности да предузме мере предострожности,
и) Вишу Силу,
ј) обуставу из члана 2.3, уколико до ње није дошло кривицом Извођача,
к) свако неизвршавање обавеза од стране Наручиоца,
л) физичке препреке или физичке услове, осим климатских, на које се наиђе на градилишту
током извођења Радова, које искусни Извођач објективно није могао да предвиди, а које је
Извођач одмах саопштио Наручиоцу,
м) свако одлагање или поремећај који је изазван било којом Изменом,
н) било коју измену меродавног права до које дође после датума подношења понуде,
о) губитке који проистичу из права Наручиоца да му се стални радови изведу на, преко, испод
или кроз било које земљиште и да запоседне то земљиште за сталне радове, и
п) штету која је неминовна последица обавеза Извођачада изведе радове и отклони недостатке.
7. Рок завршетка
7.1 Извођење Радова
Извођач се обавезује да приступи извођењу радова на Датум почетка, експедитивно и без
одлагања, и да Радове заврше у року за завршетак.
7.2 Програм
Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу Наручиоцу достави програм Радова по
обрасцу који је наведен у Прилогу.
7.3 Продужење рока
У складу са чланом 10.3, Извођач има право на продужење рока за завршетак ако касни или ће
да касни кривицом Наручиоца.
По пријему захтева Извођача, Наручилац разматра приложено образложење и по потреби
продужава рок за завршетак.
7.4 Закаснели завршетак
Ако Извођач не заврши радове у року за завршетак, његова једина обавеза према Наручиоцу
због таквог кашњења односи се на исплату износа прецизираног у Прилогу за сваки дан
закашњења.

8. Примопредаја
8.1 Завршетак
Извођач може да Наручиоца обавести када буде сматрао да су радови завршени.
8.2 Обавештење о примопредаји
Наручилац може да обавести Извођача да су радови спремни за примопредају иако нису у
потпуности завршени, при чему наводи датум примопредаје.
Наручилац прима радове по давању таквог обавештења. Извођач се обавезује да изведе
преостале радове и да сходно члану 9 рашчисти Градилиште.
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9. Отклањање недостатака
9.1 Отклањање недостатака
Наручилац има право да било кад пре истека рока наведеног у Прилогу Извођачу пријави све
недостатке или незавршене радове. Извођач се обавезује да без икаквог трошка на терет
Наручиоца отклони све недостатке који су последица из пројеката Извођача, Материјала,
Постројења или израде који нису били у складу са Уговором.
Трошкови отклањања недостатака који су последица других околности утврђују се као Измене.
У случају да Извођач не отклони било који недостатак или не заврши преостале радове у
примереном року од пријаве тих недостатака, Наручилац има право да обави сав потребан рад о
трошку Извођача.

9.2 Откривање и испитивање
Наручилац има право да наложи откривање и/или испитивање било ког дела радова. Уколико се
не утврди да пројекти Извођача, Материјали, Постројења или израда нису у складу са
Уговором, Извођач има право на накнаду за такво откривање и/или испитивање као Измене у
складу са чланом 10.2.
10. Измене и потраживања
10.1 Право на Измене
Наручилац има право да наложи вршење Измена.
10.2 Вредновање Измена
Измене се вреднују како следи:
а) паушално по договору између Страна, или
б) тамо где је то одговарајуће, према ценама из Уговора, или
ц) ако нема прикладних цена, цене из Уговора се користе као основица вредновања, или ако је
то неодговарајуће
д ) по новим прикладним ценама које буду договорене или које Наручилац сматра
одговарајућим, или
е) ако тако наложи Наручилац, по ценама за додатне радове из Прилога о којима Извођач води
евиденцију у вези утрошеног времена, Опреме Извођача и коришћених Материјала.
10.3 Благовремено упозорење
Било која Страна се обавезује да другу страну упозори чим постане свесна околности које би
могле да успоре или поремете извођење Радова или из којих би могли да произађу додатни
Захтеви за додатним плаћањима. Извођач се обавезује да предузме све разумне мере како би се
такви утицаји свели на минимум.
Право Извођача на продужење Рока за завршетак или додатно плаћање ограничено је на рок и
плаћање који би важили да је он одмах поднео обавештење и предузео све разумне мере.
10.4 Право на Захтев
Ако Извођач буде изложен Трошковима кривицом Наручиоца, он има право на накнаду тих
Трошкова. Ако се кривицом Наручиоца укаже потреба за вршењем Измена Радова, то ће се
третирати као Измена.
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10.5 Поступак измена и потраживања
Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе вредност Измена и Захтева по ставкама у року од
28 дана од пријема налога или догађаја из којег произилази Захтев. Наручилац врши проверу и
евентуално одобрава дотичну вредност или је сам одређује.
11. Уговорна цена и плаћање
11.1 Вредновање Радова
Радови се вреднују на начин наведен у Прилогу, у складу са чланом 10.
11.2 Месечни обрачун
Извођач има право на месечно плаћање:
а)
вредности изведених Радова,
б)
процента вредности Материјала и Постројења испоручених на Градилишту у разумном
року, који је наведен у Прилогу, са евентуално доспелим додацима или одбицима.
Извођач сваког месеца подноси Наручиоцу извештај наводећи износе на које има право по
сопственом мишљењу.
11.3 Привремене ситуације
У року од 28 дана од пријема сваког обрачуна, Наручилац исплаћује Извођачу износ који је
наведен у обрачуну, умањен за Гарантни депозит по стопи из Прилога и за било који износ који
Наручилац није одобрио са образложењем. Наручилац није у обавези да исплати било који
износ који је раније сматрао плативим Извођачу.
Наручилац има право да ускрати плаћање ситуације све док не прими гаранцију за добро
извршење посла у складу са чланом 4.4 (ако је предвиђена).
11.4 Исплата прве половине Гарантног депозита
Наручилац се обавезује да Извођачу исплати половину Гарантног депозита у року од 14 дана од
издавања обавештења у складу са чланом 8.2.
11.5 Исплата друге половине Гарантног депозита
Наручилац се обавезује да Извођачу исплати остатак Гарантног депозита у року од 14 дана од
било истека рока наведеног у Прилогу или отклањања пријављених недостатака или
завршавања преосталих радова, како је то предвиђено чланом 9.1, зависно од последње
насталог случаја.
11.6 Окончана ситуација
У року од 42 дана од последње насталог случаја из члана 11.5, Извођач подноси Наручиоцу
коначни обрачун са пратећом документацијом која је Наручиоцу оправдано потребна да би
утврдио коначну уговорну вредност.
У року од 28 дана од подношења коначног обрачуна, Наручилац исплаћује доспели износ
извођачу. Ако Наручилац не буде сагласан са било којим делом коначног обрачуна, он је дужан
да своје неслагање образложи приликом исплате.
11.7 Валута
Плаћање се врши у валути која је наведена у Прилогу.
11.8 Кашњење у плаћању
Извођач има право на затезну камату по стопи наведеној у Прилогу за сваки дан кашњења
Наручиоца у плаћању по истеку предвиђеног рока за плаћање.

41 од 89

ОПШТИНА ПРИБОЈ
Конкурсна документација за ЈНВВ бр.404-20/16

12. Неизвршавање обавеза

12.1 Неизвршење од стране Извођача
Ако Извођач напусти радове, одбије или не изврши валидно упутство Наручиоца или не
поступа експедитивно и без застоја или ако упркос писаној притужби крши своје уговорне
обавезе, Наручилац има право да га упозори са позивом на овај члан и наводећи учињени
прекршај.
Ако Извођач не предузме одговарајуће мере за исправљање прекршаја у року од 14 дана од
пријема упозорења, Наручилац има право да раскине уговор са отказним роком од 21 дан.
Извођач потом напушта Градилиште и за собом оставља Материјале и Постројења, као и сву
Опрему Извођача чије је коришћење до завршетка радова Наручилац наложио у отказу.
12.2 Неизвршење од стране Наручиоца
Ако Наручилац не изврши исплату у складу са уговором или упркос писаној притужби крши
своје уговорне обавезе, Извођач има право да га упозори са позивом на овај члан и наводећи
учињени прекршај. Ако прекршај не буде исправљен у року од 7 дана од пријема упозорења од
стране Наручиоца, Извођач има право да обустави извођење Радова у целини или делимично.
Ако прекршај не буде исправљен у року од 28 дана од пријема упозорења од стране Наручиоца,
Извођач има право да раскине уговор са отказним роком од 21 дан. Извођач се потом повлачи
са Градилишта.
12.3 Несолвентност
Ако било која Страна буде проглашена несолвентном у складу са меродавним законом, друга
Страна има право да Уговор одмах раскине подношењем отказа. Извођач потом напушта
градилиште остављајући за собом, у случају његове несолвентности, сву Опрему Извођача чије
је коришћење до завршетка радова Наручилац наложио у отказу.
12.4 Плаћање по раскиду
По раскиду, Извођач има право на исплату неисплаћеног дела вредности изведених Радова и
Материјала и Постројења испоручених на Градилишту, са корекцијом за:
а) износе на које Извођач има право у складу са чланом 10.4,
б) износе на које Наручилац има право,
ц) ако је Наручилац раскинуо уговор у складу са чланом 12.1 или 12.3, он има право на износ
који одговара 20% вредности делова Радова који нису били изведени до дана раскида,
д) ако је Извођач раскинуо уговор у складу са чланом 12.2 или 12.3, он има право на накнаду
трошкова везаних за обуставу и напуштање Градилишта и износ који одговара 10% вредности
делова радова који нису били изведени до дана раскида.
Нето доспела разлика се исплаћује или враћа у року од 28 дана од подношења отказа.
13. Ризик и одговорност
13.1 Извођачево старање о Радовима
Извођач сноси потпуну одговорност за старање о Радовима од Датума почетка до датума
обавештења из члана 8.2.
Одговорност потом прелази на Наручиоца. У случају да током наведеног периода дође до
настанка губитка или штете у Радовима, Извођач се обавезује да надомести такав губитак или
штету, тако да Радови буду у складу са Уговором.
Уколико до губитка или штете није дошло кривицом Наручиоца, Извођач се обавезује да
обештети Наручиоца, друге извођаче Наручиоца, заступнике и раднике за губитке или штету
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насталу у Радовима и за све Захтеве или Трошкове у вези са Радовима, а који су настали због
кршења Уговора у виду немара или других прекршаја учињених од стране Извођача, његових
заступника или радника.
13.2 Виша Сила
Ако било која Страна буде или ће бити онемогућена Вишом Силом да извршава своје обавезе,
дотична Страна је обавезна да о томе одмах обавести другу Страну. По потреби, Извођач
обуставља извођење Радова и врши демобилизацију своје опреме у обиму који је договорен са
Наручиоцем.
Ако дејство Више Силе траје дуже од 84 дана, било која Страна има право да раскине Уговор са
отказним роком од 28 дана.
По раскиду, Извођач има право на исплату разлике у вредности изведених Радова и Материјала
и Постројења испоручених на Градилишту, са корекцијом за:
а) све износе на које Извођач има право у складу са чланом 10.4,
б) Трошкове везане за обуставу и напуштање Градилишта,
ц) све износе на које Наручилац има право.
Нето доспела разлика се исплаћује или враћа у року од 28 дана од подношења отказа.
14. Осигурање
14.1 Покриће
Извођач се обавезује да пре почетка извођења радова изврши и надаље одржава заједничко
осигурање у име Страна:
а) за губитак и оштећење Радова, Материјала, Постројења и Опреме Извођача,
б) од одговорности за губитак, оштећење, смрт или повреду трећих лица или њихове имовине
као последица извршавања Уговора од стране Извођача, укључујући и одговорност Извођача за
штету нанету имовини Наручиоца мимо Радова, и
ц) од одговорности обе Стране и било ког представника Наручиоца за смрт или повреду особља
Извођача, уколико до тога није дошло због немара на страни Наручиоца, Представника
Наручиоца или њихових радника.
14.2 Аранжмани осигурања
Сва осигурања морају да буду у складу са условима из Прилога. Осигуравачи и услови
осигурања подлежу одобрењу Наручиоца. Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе доказ о
томе да су све полисе осигурања на снази и да су премије плаћене.
Стране заједнички задржавају сав новац примљен од осигуравача у вези губитака или
оштећења радова и користе га за санирање губитака или штете или као обештећење за
несаниране губитке или штету.
14.3 Пропуст да се изврши осигурање
Ако извођач не изврши или не одржава било које осигурање из претходних чланова или не
поднесе ваљане доказе, полисе или признанице, Наручилац има право да без утицаја на било
које своје друго право, изврши осигурање које покрива такво неизвршавање и плати доспеле
премије и да исте поврати као одбитак од износа који су плативи Извођачу.
15. Решавање спорова
15.1 Адјудикација
У случају настанка било каквог спора између Извођача и Наручиоца у вези са Уговором,
укључујући вредновање које изврши и одлуке које донесе Наручилац, и исти не буде решен на
пријатељски начин, било која Страна има право да спор поднесе на одлучивање у складу са
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приложеним Правилима за одлучивање у споровима (у даљем тексту: "Правила"). Адјудикатор
је лице које су стране споразумно одредиле. Ако не дође до споразума, Адјудикатор се одређује
у складу са Правилима.
15.2 Обавештење о незадовољству
Ако нека Страна буде незадовољна одлуком Адјудикатора или ако одлука не буде донета у
року предвиђеним Правилима, она може да поднесе обавештење о незадовољству са позивом
на овај члан у року од 28 дана од пријема одлуке или истека рока за доношење одлуке. Ако се
обавештење о незадовољству не поднесе у предвиђеном року, одлука постаје коначна и за
стране обавезујућа. Ако обавештење о незадовољству буде поднето у предвиђеном року,
одлука је обавезујућа за обе стране и оне морају да одмах поступе у складу с њом, уколико
одлука не буде измењена од стране арбитра.
15.3 Арбитража
Спор у вези којег је поднето обавештење о незадовољству коначно решава арбитар по
правилима наведеним у Прилогу. Ако се не постигне споразум, арбитра одређује орган који је
наведен у Прилогу. Расправа се одржава у месту које је наведено у Прилогу и на језику који је
наведен у члану 1.5.

Посебни услови –
Додатне одредбе
Општи услови се мењају и допуњују укључивањем следећих додатних услова:
Ако ништа није наведено не примењују се никакви додатни услови.
Став
Додатни општи услов
Члан 1.1.2.

Не примењује се.

Члан 1.1.19

„Радови“ не представљају пројектовање које врши Извођач.

Члан 3.1

Члану 3.1 додаје се став: Наручилац ће у писаној форми
издати овлашћење лицу које ће деловати у име Наручиоца.

Члан 3.2.1

Додаје се члан 3.2.1 који гласи:
Наручилац ће вршити стручни надзор над извођењем радова
ради проверавања и обезбеђења њиховог уредног извођења,
нарочито у погледу врста, количина и квалитета радова и
материјала, те у погледу испуњења рока.
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Члан 4.4.

Рок од 14 дана мења се и гласи 5 дана од датума потписивања
Уговора.

Додаје се члан 4.4.1: Изабрани понуђач је дужан да приликом
потписивања уговора или у року од 5 дана од дана
потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену
меницу уредно оверену и потписану од стране овлашћеног
лица, менично овлашћење за добро извршење посла и доказ да
је меница евидентирана у Регистру меница НБС, у износу од
10% од вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца, која
треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по
виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана коначног
извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока менице
и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити
продужен и рок за завршетак радова.

Додаје се члан 4.4.2: Извођач је у обавези да наручиоцу у року
од три дана од дана испостављања оверене окончане
ситуације преда бланко сопствену меницу и менично
овлашћење за отклањање грешака у гарантном року, у износу
од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист
наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”,
роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана
дужим од уговореног гарантног рока.
Напомена:
Наручилац ће уновчити меницу за добро
извршење посла за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу отклањања грешака које би могле да умање могућност
коришћења објекта у гарантном року.
Уз менице се достављају копије картона депонованих
потписа, издатог од стране пословне банке. Картон
депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму.

Члан 5.1

Не примењује се.
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Члан 5.2

Не примењује се.

Члан 7.2

Термин „Програм Радова“ мења се и гласи „Динамички
план радова“. Члан 7.2 „Извођач се обавезује да у року који
је наведен у Прилогу Наручиоцу достави програм Радова
по обрасцу који је наведен у Прилогу“ мења се и гласи
“Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу
Наручиоцу достави Динамички план Радова на обрасцу
који није прописан, у текстуалном и/или графичком
облику.

Члан 9.1

Члан 9.1 став 1 реченица „Извођач се обавезује да без
икаквог трошка на терет Наручиоца отклони све недостатке
који су последица из пројеката Извођача, Материјала,
Постројења или израде који нису били у складу са
Уговором“ мења се и гласи:
„Извођач се обавезује да без икаквог трошка на терет
Наручиоца отклони све недостатке који су последица
одступања од пројекта, материјала, постројења или израде
који нису били у складу са Уговором.“

Члан 9.2

Не примењује се у делу који се односи на пројекат
Извођача.

Члан 11.2

Не примењује се
Члан 11.3

Пошто се Гарантни депозит не примењује, из текста члана
11.3 Општих услова брише се текст: ‘’умањен за Гарантни
депозит по стопи из Прилога’’.

Члан 11.4

Не примењује се.

Члан 11.5

Не примењује се.

Члан 11.6

Мења се први став и гласи:
„Коначни обрачун изведених радова Извођач мора да
поднесе Наручиоцу у року од 30 дана од примопредаје
радова.

Члан 11.8

Члан 11.8 мења се и гласи: Извођач има право на законску
затезну камату за сваки дан кашњења Наручиоца у плаћању
по истеку предвиђеног рока за плаћање.

Члан 15.1

Не примењује се.

Члан 15.2

Не примењује се.
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Члан 15.3

Члан 15.3 мења се и гласи:
Сви спорови ће се решавати споразумно, а ако се не постигне
споразум, исти ће се решавати у складу са правом Републике
Србије.
Арбитар, односно надлежни орган је - Привредни суд у
Ужицу.
Место – Република Србија – град Ужице

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
za zamenu fasadne stolarije i krovnog prekrivača
Lokacija: Priboj, KP 557, KO Rača, Priboj
Investitor: Opština Priboj, ul. 12. januara 108, Priboj
1. RADOVI NA RUŠENJU
opis pozicija
r.br.
1
Demontaža fasadnih aluminijumskih
prozora i vrata i ostalih staklenih
površina - izloga. Demontirane prozore
sklopiti i skladištiti na gradilišnu deponiju
koju odredi investitor i nadzorni organ.
Obračun po komadu prozora
Do 2,00 m2
Od 2,00 m2 do 5 m2
Preko 5 m2
2
Pažljiva demontaža krovnog pokrivača
od lima zajedno sa pratećim elementima,
grbinama i uvalama. Lim pažljivo
demontirati, spustiti, očistiti i složiti na
gradilišnu deponiju. Obračun po m2 kose
površine.
b.
Od lima
Demontaža oluka, olučnih vertikala,
3
opšivki prozora, dimnjaka i drugih
elemenata. Limariju demontirati, upakovati,
utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju
odredi investitor udaljenu do 15 km.
Obračun po m1 Iimarije.

j.m.

količina

kom
kom
kom

91
64
140

m2

1800

m

134

cena

ukupno

UKUPNO
2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
opis pozicija
r.br.
1
Nabavka
kompletnog
materijala
i
postavljanje
krovnog
pokrivača
pocinkovanog trapeznog lima TR 60/150
debljine 0,60 mm u beloj boji (iznad
upravne zgrade bez restorana). Lim mora
biti neoštećen i kvalitetan. Ugraditi krovne
ploče od lima, i pričvrstiti prema svemu u
skladu sa ovom vrstom radova uz nabavku i
ugradnju kompletnog potrebnog materijala.
Ugraditi i potreban broj snegobrana i
ventilacionih otvora kao i potrebne
odgovarajuće slemenjake i samare.
Obračun po m² pokrivene površine

j.m.

količina

m²

1800

cena

UKUPNO
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3. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
opis pozicija
r.br.
Izrada
i
postavljanje
zastakljenih
1
aluminijumskih prozora. Prozore izraditi
od
eloksiranog
aluminijuma
sa
višekomornim sistemom profila i termo
prekidom, po šemi stolarije i detaljima.
Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM
gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov
i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru
projektanta.
Krila
prozora
zastakliti
niskoemisionim staklom d=4+12+4 mm i
dihtovati EPDM gumom. Koeficijent prolaza
toplote max. 1,5W/m2K. U cenu uračunati i
popravku oštećenja nastalih prilikom
demontaže prozora. Sva oštecenja na
unutrašnjem zidu oko prozora kao i na
fasadi nastala prilikom demontaže starih
prozora popraviti i obraditi adekvatnom
masom.
Obračun po komadu prozora.
1 125/137 P 1,712m2
2
500/145 P 7,25m2
3 130/145 P 1,885m2
4 130/180 P 2,340m2
5 170/270 P 4,590m2
18
60/60 P 0,360m2
2

j.m.

količina

kom
kom
kom
kom
kom
kom

87
56
4
63
1
30

kom
kom
kom

1
2
1

Izrada
i
postavljanje
ulazih
Aluminijumskih zastakljenih vrata i
staklenih izloga.
Vrata izraditi od
visokootpornog tvrdog AL sa višekomomim
sistemom profila, ispunom i sistemom
zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i
detaljima. Okov, brava sa cilindar uloškom i
tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru
projektanta. Vrata zastakliti dvostrukim
niskoemisionim staklom 4+15+4mm, sa
punjenjem gasom (Ar), a izloge 4+16+4mm
bez punjenja i dihtovati trajno elastičnom
EPDM gumom. Koeficijent prolaza toplote
max. 1,6W/m2K za vrata a za izloge
1,8W/m2K. U cenu uračunati i popravku
oštećenja nastalih prilikom demontaže vrata
i izloga. Sva oštecenja na unutrašnjem zidu
oko vrata i izloga kao i na fasadi nastala
prilikom demontaže starih vrata i izloga
popraviti i obraditi adekvatnom masom.
Obračun po komadu vrata / izloga.

6 590/270 P 15,930m2
7 500/270 P 13,500m2
8 942/270 P 25,434m2
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cena

ukupno

10 500/270 P 13,500m2
11 1307/270 P 35,289m2
12 252/270 P 6,804m2
13 583/270 P 15,741m2
14 332/270 P 8,964m2
15 720/270 P 19,440m2
15a 633/270 P 17,091m2
15' 658/270 P 17,766m2
16 498/270 P 13,446m2
17 585/270 P 15,795m2
3

3
1
1
1
2
1
3
1
4
2

kom
kom
kom

1
4
1

kom

6

Nabavka kompletnog materijala, izrada i
postavljanje
protivpožarnih
vrata
jednostrukih i duplih. Štok vrata je od
čeličnih profila. Krilo se sastoji od čelične
konstrukcije sa ispunom od sloja otporne
termoizolacije klase F-60 minuta, a
obostrano su obložena čeličnim limom
debljine do 1,2 mm. Vrata ostakljena do
70% površine vrata. Vrata su snabdevena
odgovarajućim okovom i cilindar bravom za
zaključavanje. Dihtovanje vrata je izvršeno
protivpožarnim gumenim dihtu-zima, kao i
intumex termo ekspandirajućom trakom. U
cenu uračunati i popravku oštećenja nastalih
prilikom demontaže prozora. Sva oštecenja
na unutrašnjem zidu oko vrata nastala
prilikom demontaže starih vrata popraviti i
obraditi adekvatnom masom.
Obračun po m2 pregrade.
PP1
PP2
PP3

4

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

90/200
100/200
160/200

P 1,80 m2
P 2,00 m2
P 3,20 m2

Nabavka, isporuka i ugradnja automata
(mehanizma) za zatvaranje vrata. Obračun
po komadu.
UKUPNO

4. LIMARSKI RADOVI
opis pozicija
r.br.
Nabavka
kompletnog
materijala
i
1
opšivanje uvale, iksne, pocinkovanim
limom, debljine 0,60 mm u beloj boji.
Uvalu izvesti u svemu po propisima za ovu
vrstu radova. Ispod lima postaviti sloj tipa
"Izolim" trake; "Grmeč" Beograd ili drugog
proizvođača, koja ulazi u cenu opšivanja.
Obračun po m1 uvale.
RŠ do 40 cm.
a.

j.m.

količina

m

165
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cena

ukupno

2

b.
3

a.

Nabavka kompletnog materijala i izrada i
montaža oluka od pocinkovanog lima,
debljine 0,60 mm kvadratnog preseka
12x12cm u beloj boji. Oluke spajati
nitnama Jednoredno sa maksimainim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi
od pocinkovanog flaha i nitovati sa prednje
strane oluka nitnama 0 4 mm, na razmaku
do 80 cm. Obračun po m1 oluka.
RŠ do 33 cm, širine oluka 15 cm.

m

134

Nabavka
kompletnog
materijala
i
opšivanje
solbanka
prozora
pocinkovanim limom, debljine 0,60 mm u
beloj boji. Strane solbanka prema zidu i
štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok
prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku -5080 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti
za drvene paknice ili izbušiti podlogu,
postaviti plastične tiplove i pričvrstiti
pocinkovanim holšrafovima. Preko glave
holšrafa postaviti "masnicu" i zalemiti. Ispod
lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu
solbanka. Obračun po m1 solbanka.
RŠ20cm.

m

505
UKUPNO

1
2
3
4

REKAPITULACIJA
RADOVI NA RUŠENJU
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
GRAĐEVINSKA STOLARIJA
LIMARSKI RADOVI
UKUPNO

Ponuđač:
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
1.5.1. TEHNIČKI OPIS
OPŠTI PODACI O OBJEKTU:
Objekat: UPRAVNA ZGRADA, Spratnosti P+3
Lokacija: Priboj, K.P. br. 557, K.O. Rača, Priboj
Klasa objekta: Poslovne zgrade preko 400m2 ili P+2 - 122012

POSTOJEĆE STANJE:
Objekat upravne zgrade pogona "Preseraj" - hala 4 nalazi se u okviru kompleksa fabrike FAP Priboj
sa dispozicijom na zapadnoj strani kompleksa, neposredo uz ulaznu kapiju. Nalazi se na parceli br. 557, KO
Rača. Sastoji se od upravnog dela spratnosti P+3 i naležućeg prizemnog aneksa koji ima funkciju menze.
Forma osnove se bazira na dva centralna koridora sa prostorijama na obe strane. Koridori su
smaknuti za polovinu osnovnog rastera u odnosu na centralni hol sa stepeništem. Organizacija postojećeg
upravnog dela bazirana je na principu dvotraktnog sistema sa sličnim rasporedom prostorija po etažama.
Kancelarijski prostori su organizovani u manje odnosno veće funkcionalne jedinice u zavisnosti od poslova
koji su se tu ranije obavljali. Jedino se na prvom spratu izdvajaju dva veća prostora
Na ovaj upravni deo naleže prizemni aneks u funkciji restorana sa kuhinjom. Kuhinjski blok se
sastoji iz nekoliko prostorija za pripremu i smeštaj hrane i pripadajućim prostorijama za pripremu u skladu
se tehnologijom i organizacijom ovog bloka.
Glavni ulaz u upravni deo se nalazi na zapadnoj strani objekta i postavljen je centralno. Na istočnoj
strani se nalazi izlaz orjentisan prema fabričkom krugu. Glavni ulaz u restoran se nalazi na severnoj strani
dok se ekonomski za osoblje restorana nalazi na istoku.
Prizemna etaža upravnog dela sadrži glavni ulazni hol sa portirnicom, telefonsku centralu, razglasnu
stanicu, kopisrnicu, daktilo službu, HTZ i nabavnu službu kao i toplotna podstanica sa klima komorom. Na
južnom delu ovog objekta nalazila se ambulanta. Restoranski deo sa kuhinjskim blokom na bazi
samoposluge je povezan toplom vezom sa upravnim delom na severnoj strani objekta. Kuhinjski blok sadrži
sve elemente neophodne za njeno funkcionisanje: garderobe za osoblje, prljav i čist put, magacine hrane i
pića, prostor za pripremu hrane, pranje sudova, office i dr.
Na prvom spratu se nalazile su se prostorije biroa, arhiva i ostale prateće prostorije. Drugi sprat je
bio rezervisan za daktilo biro i veliku salu za sastanke sa pratećim prostorijama. Na trećem spratu su se
nalazile prostorija za opšte poslove, sekretarijat, knjigovodstvo i ostale prateće službe.
Glavni objekat u odnosu na restoranski aneks dilatira svojom konstrukcijom.
KONSTRUKCIJA
Objekat je projektovan i izveden u skeletnom konstruktivnom sistemu sa jednakim rasporedom u
oba pravca. Raster nosećih stubova dimenzija 25/80cm u podužnom pravcu je na 5,30m dok je u
poprečnom taj raspon na 6,50m. Jedino je na mestu koridora presek nosećih stubova 35/50cm. Njihovo
osovinsko rastojanje u poprečnom pravcu je na 2,50m.
Međuspratna konstrukcija je od pune krstastoarmirane betonske ploče. Stepenišni krak glavnog
stepeništa je kolenasta ploča sa konzolnim gazištima od kamena.
Konstrukcija je u odličnom stanju i nisu vidljive nikakve deformacije niti bilo kakve druge promene
koje utiču na stabilnost postojećeg objekta.
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MATERIJALIZACIJA
•

Stolarija
Postojeća spoljašnja stolarija je aluminijumska sa jednostrukim staklom. Ona je u dobrom stanju ali
ne uspunjava trenutno važeće propise u smislu energetske efikasnosti i neophodna je njena zamena. U
prizemlju i na trećem spratu se nalaze pojedinačni otvori, dok su na prvom i drugom spratu u delu gde se
nalaze kancelarijski prostori otvori u širini konstruktivnog rastera.

Pogled sa strane aneksa

Izgled sa strane
ekonomskog ulaza
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NOVOPROJEKTOVANO STANJE:

METODA SANACIJE I ADAPTACIJE
1. Krovopokrivački radovi
 izvršiti pregled postojećeg krovnog pokrivača od belog TR lima kao i postojeće opšivke strehe i
izvršiti zamenu ploča novim istih karakteristika
2. Građevinska stolarija
 prethodno demontirana spoljašnja stolarija se menja novom.
 Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. Prozore izraditi od eloksiranog
aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima.
Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton
eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti dvostrukim niskoemisionim
staklom d=4+12+4 mm, sa punjenjem gasom (Kr) i dihtovati EPDM gumom. Koeficijent prolaza
toplote max. 1,5W/m2K
 Izrada i postavljanje Aluminijumskih vrata u restoranu. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog AL
sa ispunom od aluminijumskog panela i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i
detaljima. Pojedina vrata imaju ventilacionu rešetku ili su delimično zastakljena. Okov, brava sa
cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata dihtovati trajno
elastičnom EPDM gumom. Pojedina vrata uraditi kao leteća i delimično zastakljena.
 Izrada i postavljanje ulazih Aluminijumskih zastakljenih vrata i staklenih izloga ‐ spoljašnja stolarija.
Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog AL sa višekomomim sistemom profila, ispunom i sistemom
zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilindar uloškom i tri ključa,
tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti dvostrukim niskoemisionim staklom
debljine d=4+15+4mm sa punjenjem gasom (Ar), a izloge staklom debljine d=4+16+4 bez punjenja
gasom i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Koeficijent prolaza toplote max. 1,6W/m2K za
vrata a za izloge 1,8W/m2K
 Izrada i postavljanje Protivpožarnih vrata jednostrukih i duplih. Štok vrata je od čeličnih profila. Krilo
se sastoji od čelične konstrukcije sa ispunom od sloja otporne termoizolacije klase vatrootpornosti
u skladu sa propisima, a obostrano su obložena čeličnim limom debljine do 1.2 mm. Delimično
ostakljena u skladu sa shemom stolarije. Vrata su snabdevena odgovarajućim okovom i cilindar
bravom za zaključavanje. Dihtovanje vrata je izvršeno protivpožarnim gumenim dihtu‐zima, kao i
intumex termo ekspandirajućom trakom.
3. Limarski radovi
 Predviđa se zamena svih solbanaka, dotrajalih uvala, olučnih vertikala i horizontala.

3 | Strana

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
POSTOJEĆE STANJE
1.7.1.

OSNOVA PRIZEMLJA

1:200

1.7.2.

OSNOVA I SPRATA

1:200

1.7.3.

OSNOVA II SPRATA

1:200

1.7.4.

OSNOVA III SPRATA

1:200

1.7.5.

OSNOVA KROVNIH RAVNI

1:200

1.7.6.

PRESEK 1-1

1:200

1.7.7.

ZAPADNA FASADA

1:200

1.7.8.

JUŽNA FASADA

1:200

1.7.9.

ISTOČNA FASADA

1:200

1.7.10.

SEVERNA FASADA

1:200
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