Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-65
Дана:24.06.2019.године
МАЛИ ЗВОРНИК

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде
Подаци о предмету набавке:
Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним
набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), Реконструкција и
санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару
Поштовани,
Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Реконструкцију и санацију
тоалета и терасе на Дому културе у Сакару
Молимо Вас да нам до 01.07.2019.године до 12:30 часова доставите Вашу понуду за
набавку
Реконструкција и санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару
Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена
Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова .
Уз понуду је потребно доставити и следеће доказе додатни услови за учешће из члана 76.
Закона о јавним набавкама: да располаже довољним кадровским капацитетом:
да понуђач има у радном односу или да је ангажован по Уговору о делу или уговора о
обављању привремених и повремених послова: - најмање 3 радно ангажована и то:
-1 дипл.грађевински инжењер са лиценцом 310 или 311
-2 нк радник
У понуду доставити : образац понуде, техничку спецификацију и Изјаву који се налазе у
прилогу овог позива.
Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић
Еmail адреса (или број факса): dragana.markovic@malizvornik.rs
Обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Зоран
Бркић,015/7195188 локал 124 и 127
Понуду доставити на адресу: „Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. Краља
Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник Понуда за јавну набавку Реконструкција и
санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару број 404- 65 - НЕ ОТВАРАТИ-„.
С поштовањем,
Комисија за јавне набавке

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1
ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂАЧА
Понуда бр: _____________
Понуда бр._________ од _____________ за

набавку – Реконструкција и

санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
________________________________________________________________________
Адреса понуђача:
________________________________________________________________________
Овлашћено лице:
________________________________________________________________________
Особа за контакт:
________________________________________________________________________
Телефон:
________________________________________________________________________
Телефаx:
________________________________________________________________________
Е – маил:
________________________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
________________________________________________________________________
Матични број:
________________________________________________________________________
ПИБ:
________________________________________________________________________

Датум:

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет ЈН

1

Реконструкција и
санација тоалета и
терасе на Дому културе
у Сакару
Облагање дрвених греда
плафона и поткровља
изводи се са
потконструкцијом и РБ
водоотпорним плочама
дебљине 12,5 мм , које се
причвршћују Ригипс
машинским вијцима.
Потконструкција се
састоји од Ригистил Ц
профила 18/45/18 мм,
који се постављају само
у једном правцу и
Ригистил У профила
20/20/30 мм. Качење
профила директно је
изведено преко фиксних
држача дужине 8 или 17
цм. На Ригистил У
профиле лепи се трака
за звучну изолацију.
Ригистил Ц профили се
настављају помоћу
профилне спојнице GL3.
Изнад плафона проводе
се инсталације.
Минимална висина
спуштања је 4 цм, а
максимална 14 цм.
Спојеви плоча се
испуњавају,
бандажирају траком и
глетују помоћу Ригипс
масе за испуну спојева.
Код угаоних спојева
парапета и косине крова
могу се користити
пластичне лајсне за
спречавање пуцања.
Обрачун по м2.

Јединиц
а мере

Колич
ина

Јединична
цена без
ПДВ-а

1

2

3

m2

10,48

Јединич
на цена
са ПДВом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

5 (3*2)

6(4*2)

2

3

4

Набавка и постављање
камене вуне у облику
специјално меких
плоча, дебљине 10 цм,
густине 35 кг/м³. Камену
вуну поставити као
термо и звучну
изолацију и
противпожарну заштиту
спуштених плафона,
перфорираних касета и
слично, по детаљима и
упутству Наручиоца.
Обрачун по м2.
Глетовање зидова и
плафона, дисперзивним
китом. Површине
обрусити, очистити и
извршити
неутрализовање.
Прегледати и китовати
мања оштећења и
пукотине.
Импрегнирати и
превући дисперзивни
кит три пута. Обрачун
по м2.

Бојење глетованих
плафона,бојама по
избору Наручиоца. Све
површине брусити,
импрегнирати и
китовати мања
оштећења. Предбојити и
исправити тонираним
дисперзионим китом, а
затим бојити
полудисперзивном
бојом први и други пут.
Обрачун по м2.

m2

m2

m2

10,48

10,48

10,48

5

Набавка и монтажа ппр
водоводних цеви,
заједно са фитингом и
материјалом за спајање.
Приликом монтаже
водоводне мреже водити
рачуна да розете
вентила и батерија буду
потпуно равне са
завршном површином
зида. Штемовања за
уградњу и пролаз цеви
извршити пажљиво,
шут изнети и одвести
исте на депонију коју је
одредио Наручиоц. По
потреби, а по детаљима
извести термо и
акустичну изолацију
цеви. Завршену
водоводну мрежу
испитати на притисак и
сачинити записник. У
цену треба обрачунати и
изолацију и испитивање
мреже, као и развод за
топлу воду. У цену
урачунати и спајање са
постојећим купатилом
на приземљу које је
испод предметног
санитарног чвора.
Обрачун по m1

fi 15

m1

22,5

fi 20

m1

17,5

fi 25

m1

18,5

6

7

Набавка и монтажа
ПВЦ канализационих
цеви од тврдог
поливинилхлорида,
заједно са фасонским
комадима и
материјалом за спајање.
Поставити само
исправне цеви и
фасонске комаде, који
имају атесте. Ревизионе
комаде правилно
дихтовати са
поклопцима и гуменим
дихтунзима.
Постављену
канализациону мрежу
испитати на притисак и
сачинити записник, што
улази у цену. Цеви
фиксирати и извршити
крпљења отвора и
шлицева. Обрачун по
m1 цеви

fi 50

m1

24,8

fi 75

m1

14,65

fi 110
Израда хидроизолације
мокрог чвора.
Изолацију радити преко
потпуно суве и чисте
подлоге. Хладни премаз
битулит "А" нанети
четком или прскањем,
на температури вишој
од 10 степени. Варење
битуменских трака
извести загревањем
траке пламеником са
отвореним пламеном,
размекшавањем
битуменске масе
површине која се лепи и
слепљивањем
сопственом масом за

m1

16,55

m2

19,5

подлогу. Траку залепити
целом површином, са
преклопима 10 цм,
посебну пажњу
посветити варењу
спојева.
А. Варен слој
Хидроизолацију извести
од следећих слојева:
- Хладан премаз
битулитом "А"
битуменска
трака , варена за
подлогу
Два слоја
полиетиленске фолије.
Обрачун по м2.

8

9

Израда рабициране и
пердашене цементне
кошуљице, дебљине 3-5
цм. Подлогу пре
наношења кошуљице
очистити и опрати.
Малтер за кошуљицу
справити са просејаним
шљунком “јединицом“,
размере 1:3. Кошуљицу
армирати рабиц
плетивом, постављеним
у средини слоја. Горњу
површину кошуљице
равно испердашити и
неговати док не
очврсне." Обрачун по
м2.
Набавка и постављање
преко подлоге
термоизолационих
плоча, Полистирен,
дебљине 3 цм, од
екструдиране
полистиролске пене,
минималне масе 30
кг/м³. Плоче поставити
испод цеметне
кошуљице и покрити је
слојем грађевинске
фолије , датим
детаљима и упутству
Наручиоца. Обрачун по

m2

m2

9,5

9,5

м2.

10

Постављање подних
керамичких плочица,
димензија 30х30 цм.
Плочице I класе лепити
лепком за плочице, у
слогу по избору
Наручиоца. Подлогу
претходно припремити
и полагање извести
равно. Постављене
плочице фуговати и под
очистити пиљевином. У
цену обрачунати и
набавку плочица."
Обрачун по м2.

Постављање зидних
керамичких плочица,
димензија 20х40 цм, на
лепак. Плочице I класе,
лепити лепком у слогу
фуга на фугу. По
потреби ивице плочица
11
ручно добрусити.
Обложене површине
морају бити равне и
вертикалне. Постављене
плочице фуговати и
очистити пиљевином. У
цену обрачунати и
набавку плочица."
Обрачун по м2.
Набавка и монтажа
комплет умиваоника, од
керамике, димензија
60х40 цм. Умиваоник за
зид причврстити
одговарајућим
типловима и
месинганим шрафовима
а преко подметача од
12
гуме. Умиваоник
повезати са одводом
хромираним сифонорн
пречника 5/4" са
розетом, чепом и
ланцем. Поставити
славину за топлу и
хладну воду. Поред
умиваоника поставити

m2

m2

9,5

32,88

1
koмплет

етажер, држач сапуна и
пешкира. Умиваоник и
опрему наручити по
избору Наручиоца."
Обрачун по комплету.
Набавка и монтажа
комплет WC шоље. Спој
WC шоље са
канализационом
мрежом урадити са
"гензлом" и
одговарајућим китом да
буде дихтован 100%.
Шољу преко гумених
подметача причврстити
месинганим
шрафовима.
Емајлирани водокотлић
13 поставити са потезачем.
Са водоводном мрежом
повезати преко
хромираног вентила и
квалитетног црева, а
шољом са цеви и
гуменом манжетном.
Поставити поклопац за
шољу од медијапана
или пуног дрвета. Шољу
и опрему наручити по
избору Наручиоца."
Обрачун по комплету.

14

15

Набавка и монтажа
комплет туш кабине,
димензија 80х80 цм.
Туш кабину поставити и
повезати са одводом
сифоном пречника 5/4"
са чепом и ланцем.
Поставити једноручну
батерију за топлу и
хладну воду са тушем.
Поред туш кабине
поставити држач
пешкира. Туш кабину и
опрему наручити по
избору Наручиоца.
Обрачун по комплету.
Набавка и монтажа
електричног бојлера,
запремине 50 литара. Уз
бојлер испоручити и

koмплет
1

koмплет

1

1
koм

16

17

поставити сигурносни
вентил и хромиране
цевчице за повезивање.
Бојлер поставити и
повезати са
електричном енергијом.
Обрачун по комплету.
Бушење рупа за
постављање
инсталација, пресека
10х10 цм. Шут
прикупити, изнети,
утоварити на камион
одвожење истих на
депонију коју је одредио
Наручиоц." Обрачун по
комаду.
Испорука и постављање
инсталационог прибора
и опреме. Индикатор за
купатило 10А 250V.
Обрачун по комаду.

koм
2

koм
1

18

19

20

Испорука и постављање
инсталационог прибора
и опреме. Апарат за
сушење руку. Обрачун
по комаду.
Израда и постављање
једнокрилних ПВЦ
врата, димензија 80х205
цм. Врата израдити од
високоотпорног тврдог
ПВЦ-а са
вишекоморним
системом профила и
ојачаног челичним
нерђајућим профилима,
испуном и системом
заптивања ЕПДМ
гумом, по шеми
столарије и детаљима.
Оков, брава са два
кључа, три шарке и боја
врата. Обрачун по
комаду.
Поправка терасе од
бетонских плочабехатон. Постојеће
бетонске плоче
поскидати на страну

koм

1

2
koм

60
m2

изврсити поправку
подлоге и поново их
поставити у слоју песка
дебљине 10 цм,
правилно нивелисати и
сложити у слогу.
Спојнице испунити
песком, а плоче
очистити. У цену
урачунати само нови
део тампона и део песка.
Обрачун по м2.
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом

У цену морају бити урачунати сви трошкови
Рок завршетка радова: у року не дужем од 10 календарских дана од дана увођења у посао
1. Рок плаћања за изведене радове је 45 дана од дана достављања привремених ситуација и
окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора
Авансно плаћање није дозвољено
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,
у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену
без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Употреба печата:
Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

Понуђач:
М.П.

______________________________________
Потпис овлашћеног представника понуђача

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3

ИЗЈАВА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/15,68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ из _________________,
Адреса: ______________________________________, испуњава све услове из члана 75.
Закона, и то да:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2.
Закона).

Напомена: У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач испуњава неки од
наведених услова од понуђача се може тражити да поднесе одговарајуће документе којима
потврђује испуњеност тог услова.
Датум:
___________

М.П.

Одговорно лице понуђача
_______________________________

