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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова број 10/17-1, дел.бр. 6527 од 08.08.2017. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр. 6528 од 08.08.2017. године, наручилац је
припремио:
 Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈП „Спортски и пословни центар
Војводина“, Сутјеска 2, Нови Сад, www.spens.rs
 Врста поступка: Поступак јавне набавке у отвореном поступку у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
 Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 10/17-1 су Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“.
 Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
 Контакт:
тел.
021/4882-477,
miroslav.novakovic@spens.rs.

факс

021/6621-780,

адреса

електронске

поште:

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка радова: Радови на санацији електроенергетских инсталација
спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“.
Опис, назив и ознака из општег речника: 45316000 - Радови на инсталацији расветних и сигналних
система.
 Опис партије: набавка није обликована по партијама.
 Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана
јавна набавка.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
Р. бр.

1. PRIPREMNI I PRETHODNI RADOVI

1.1

Nabavka, isporuka i montaža i demontaža prostorne metalne cevaste skele, prilagođene za
radove na visini od 14m u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti
statički stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni.
Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme
trajanja radova. Obračunom obuhvatiti i sve radove na višestrukoj ponovnoj demontaži i
montaži zbog potrebe pomeranja sklele sa prethodne pozicije na novu poziciju. Sve
kompletno sa svim neophodnim radovima i materijalom.

1.2

Ispitivanje, odvajanje od napona i demontaža i privremeno odlaganje postojećih svetiljki reflektora kongresne rasvete sa svim pratećim kablovima i materijalom koji su
pozicionirani na visini od 14m sa razuđenim rasporedom po celoj dvorani (84kom.
reflektori tipa QVF-412 sa halogenom sijalicom R-13021 snage 1500 W. ). Sa
Investitorom se dogovoriti o mestu za privremeno odlaganje demontirane opreme i o
tome sačiniti zapisnik. Sve kompletno sa svim pratećim materijalom i radovima.

1.4

Ispitivanje, odvajanje od napona, demontaža i privremeno odlaganje dela ormana
postojećeg tiristorskog regulatora koji je služio za regulaciju osvetljenja postojećih
svetiljki - reflektora kongresne rasvete koji je pozicioniran u tehničkoj prostoriji iznad
režije svetla. Sa Investitorom se dogovoriti o delovima ormana koji se smeju demontirati i
o mestu za privremeno odlaganje demontirane opreme o čemu sačiniti zapisnik. Sve
kompletno sa svim pratećim materijalom i radovima.

1.4

Troškovi prevoza demontiranog elektrotehničkog materijala na određenu lokaciju ili
deponiju u Novom Sadu prema nalogu investitora.
2. ČELIČARSKI RADOVI

2.1

2.2

2.3

Nabavka materijala, transport, izrada i montaža čelične podkonstrukcije za nošenje
reflektora. Čelična podkonstrukcija se izvodi od vruće valjanog NP U100 profila, kao i od
čeličnih pločica debljine d=6 mm. Čelična podkonstrukcija se oslanja na postojeću
revizionu stazu u okviru postojeće trouglaste-prostorne krovne rešetke. Čeličnu
podkonstrukciju je pre i nakon montaže potrebno antikorozivno zaštititi i to prvo sa dva
premaza osnovnom antikorozivnom zaštitnom bojom, a potom i sa dva premaza finalnom
uljanom bojom. Čeličnu podkonstrukciju izvesti u skladu sa radioničkim detaljima čelika.
Obračun po kg finalno ugrađene i antikorozivno zaštićene čelične podkonstrukcije. Cenom
obuhvatiti kompletan materijal, rad i sva druga pomoćna sredstva i opremu, uključujući
ikamion sa platformom.
Nabavka materijala, transport, izrada i montaža čelične podkonstrukcije za nošenje elektro
ormana. Čelična podkonstrukcija se izvodi od hladnooblikovanog HOP U60/40/3 profila.
Čelična podkonstrukcija se oslanja na dijagonale postojeće čelične krovne rešetke. Čeličnu
podkonstrukciju je pre i nakon montaže potrebno antikorozivno zaštititi i to prvo sa dva
premaza osnovnom antikorozivnom zaštitnom bojom, a potom i sa dva premaza finalnom
uljanom bojom. Čeličnu podkonstrukciju izvesti u skladu sa radioničkim detaljima čelika.
Obračun po kg finalno ugrađene i antikorozivno zaštićene čelične podkonstrukcije. Cenom
obuhvatiti kompletan materijal, rad i sva druga pomoćna sredstva i opremu, uključujući i
kamion sa platformom.
Nabavka materijala, transport, izrada i montaža čelične podkonstrukcije za nošenje elektro
regala. Čelična podkonstrukcija se izvodi od hladnooblikovanog HOP L-profila. Čelična
podkonstrukcija treba da se "nadoveže" na postojeću konstrukciju za nošenje elektro
regala, te je izvesti po istom principu. Na licu mesta odrediti tačne trase elektro regala, pa
u skladu sa tim odrediti i tačne oblike, dimenzije i način veze nove podkonstrukcije sa
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postojećom. Čeličnu podkonstrukciju pre i nakon montaže potrebno je antikorozivno
zaštititi i to prvo sa dva premaza osnovnom antikorozivnom zaštitnom bojom, a potom i sa
dva premaza finalnom uljanom bojom. Obračun po kg finalno ugrađene i antikorozivno
zaštićene čelične podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti kompletan materijal, rad i sva druga
pomoćna sredstva i opremu.
2a

Postavljanje, isporuka i povezivanje napojnog kabla od GRBa do svetiljki radi se kablom
N2XN 3,5x2,5 mm2 obračunska jedinica je metar sa svim sitnim potrebnim materijalom
za montažu.
3. NOSAČI KABLOVA, CEVI I PRATEĆA OPREMA

3.1

Nabavka, Isporuka i polaganje po čeličnoj konstrukciji objekta pocinkovanih perforiranih
limenih nosača kablova od hladno pocinkovanog lima – proizvodnje "OBO
BETTERMANN" ili ekvivalentnih.
Komplet sa nosećim konzolama za montažu na noseću konstrukciju , zavrtnjima za
spajanje, spojnim elementima (spojnicama regala). Obračun po dužnom metru kompletno
urađenog nosača. Nosači kablova su sledećih tipova:

3.1a

PNK 100/60mm

3.1a

PNK 200/60mm

3.1b

"L" element za skretanje 100/100

3.1c

"T" element za račvanje 100/100/100

3.1d

"T" element za račvanje 100/200/100

3.1e

"T" element za račvanje 200/200/200

3.1f

"T" element za račvanje 200/100/200

3.2

Nabavka, Isporuka i montaža nadgradnih instalacionih razvodnih kutija sa odgovarajućim
gumenim uvodnicama u stepenu mehaničke zaštite IP55 dim. 100x100 od teškogorivog
materijala za račvanje provodnika preseka do 4mm2 tip MUREVA proizvodnje
"Schneider Electric" ili ekvivalentnih.Komplet sa priborom za montažu na nosač
kablova, spojnim elementima i poklopcima. Obračun po komadu.

3.3

Nabavka, Isporuka i polaganje-savitljivih metanih SAPA cevi Φ23 od hladno valjane
pocinkovane trake za provlačenje i zaštitu kablova na deonici od PU do svetiljki sa
pratećim materijalom za učvršćivanje o nosač kablova
4. NAPOJNI I SIGNALNI NN VODOVI
Nabavka, Isporuka i polaganje u PNK kablova sledećih tipova:

4.1

Energetski napojni kabel tipa N2XH-0 4x35 + N2XH-J 1x25, sve komplet isporuka,
polaganje 100% u PNK,sa povezivanjem. Obračun po dužnom metru.

4.2

Energetski kabel tipa N2XH-J 5x4 mm2, sve komplet isporuka, polaganje 100% u
PNK,sa povezivanjem. Obračun po dužnom metru.

4.3

Energetski kabel tipa N2XH-J 5x2,5 mm2, sve komplet isporuka, polaganje 100% u
PNK,sa povezivanjem. Obračun po dužnom metru.

4.4

Signalni kabel tipa N2XH-0 12x1,5 mm2, sve komplet isporuka, polaganje 100% u
PNK,sa povezivanjem. Obračun po dužnom metru.

4.5

Signalni kabel tipa N2XH-0 24x1,5 mm2, sve komplet isporuka, polaganje 100% u
PNK,sa povezivanjem. Obračun po dužnom metru.
5. RAZVODNI ORMANI
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5.1

Razvodni orman osvetljenja za trenažne procese RO-OT

5.1a

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje niskonaponske opreme u 0,4kV tipskom,
testiranom razvodnom ormanu. Usaglašen sa standardima EN60439-1,-3 i EN62208.
Razvodni NAZIDNI orman sa metalnim vratima i kućištem, dimenzija (ŠxVxD)
600x1200x300mm. Stepen zaštite IP66. (Razvodni orman sličan tipu WSM
"SCHRACK" )Vrata opremiti tipskim bravicama. Svu opremu montirati na ploči od lima i
pertinaksa TAKO DA JE RUKOVAOCU ONEMOGUĆEN PRISTUP KONTAKTIMA
BEZ DEMONTAŽE.

5.1b

- jednodelni sabirnički sistem sastavljen od 5 bakarnih šina 20x3:

5.1c

Tropolni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz, 3p,nazivne struje 100A, prekidne moći 25kA,
fiksne verzije, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač, podnaponski
okidač 230VAC, termomagnetska zaštitna jedinica - podesiva za zaštitu od preopterećenja
Ir=(0,7÷1)In i za zaštitu od kratkog spoja Ii=(5÷10)In, sličan tipu Compact NSX100
"Schneider Electric" ili ekvivalentan

5.1d

Produžena zakretna ručica za Compact NSX100, crna, IP56

5.1e

Odvodnik prenapona klase I+II (B+C), Up<0,9kV, Iimp(10/350)=25kA, In(8/20)=90kA,
Imax=90kA, ta<25μs, 3P+N,
tip V25-B+C+3NPE, "OBO BETTERMANN"

5.1f

-automatski prekidači-osigurači karakteristike B, nominalne struje 6A, prekidne moći
10kA

5.1g

-automatski prekidači-osigurači karakteristike C, nominalne struje 16A, prekidne moći
10kA

5.1h

- kontaktor 20A, 3P, komandni napon 230VAC, 1NO+1NC

5.1i

-signalne sijalice 230V zelene

5.1j

Razni sitan materijal (uvodnice, kleme, provodnici za ožičenjе, natpisne pločice i dr.)

5.1k

Montaža, povezivanje i ispitivanje

5.2

Komandni orman osvetljenja za trenažne procese KO-OT

5.2a

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje niskonaponske opreme u 0,4kV tipskom,
testiranom razvodnom ormanu. Usaglašen sa standardima EN60439-1,-3 i EN62208.
Razvodni NAZIDNI orman sa metalnim vratima i kućištem, dimenzija (ŠxVxD)
600x800x300mm. Stepen zaštite IP66. (Razvodni orman sličan tipu WSM "SCHRACK" )
Vrata opremiti tipskim bravicama. Svu opremu montirati na ploči od lima i pertinaksa
TAKO DA JE RUKOVAOCU ONEMOGUĆEN PRISTUP KONTAKTIMA BEZ
DEMONTAŽE.

5.2b

- jednodelni sabirnički sistem sastavljen od 5 bakarnih šina 15x3:

5.2c

- Grebenasta sklopka 25A, 0-1, 3P za ugradnju na vrata

5.2d

- Grebenasta sklopka 10A, 1-0-2, 1P SCHRACK za ugradnju na vrata.

5.2e

-automatski prekidači-osigurači karakteristike B, nominalne struje 6A, prekidne moći
10kA

5.2f

- RELE 12A, sa 2 preklopna kontakta, napon kalema 230VAC sa podnožjem za montažu
na DIN šinu

5.2g

-signalne sijalice 230V zelene

5.2h

Razni sitan materijal (uvodnice, kleme, provodnici za ožičenjе, natpisne pločice i dr.)
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5.2i

Montaža, povezivanje i ispitivanje
6. SVETILJKE I PRATEĆA OPREMA RASVETE

6.1

Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za projektorsko osvetljenje, kompletno opremljena
za korišćenje LED svetlosnog izvora.
Kućište svetiljke izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno
elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO grey 900 sanded ili na zahtev po
izboru investitora.
Protektor svetiljke izrađen od ekstraprovidnog ravnog, termički i mehanički ojačanog
stakla debljine 5mm, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.
Svetiljka se isporučuje komplet sa priključnim kablom dužine 1m i konektorima za vezu
svetljke ka ormariću sa napojnom jedinicom.
Optički blok svetiljke čine LED moduli sa ukupno 144 visokoefikasnih dioda. LED čipovi
su dodatno snabdeveni sočivima sa odgovarajućom asimetričnom svetlosnom raspodelom.
LED čipovi imaju temperaturu boje svetlosti 3900-4100K (NW-neutralno bela).
Radna struja LED izvora, napojne jedinice, treba da je 1000mA, a ukupna snaga ne veća
od 470W.
Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti manji od 52.500 lumena (na Tj=25°C).
Svetijlka sa asimetričnom raspodelom svetlosnog intenziteta.
Ugao asimetrije 55°. Maksimalni svetlosni intenzitet ne manji od Imax=685cd/klm
Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svetlosni fluks ne opadne na manje od
70% od inicijalnog (L70).
Sistem za montažu svetiljke na ravnu površinu . Obezbeđeno jednostavno podešavanje
ugla nagiba svetiljke.
Dimenzije svetiljke približno: 530 mm X 530 mm X 80 mm (dužina X širina X visina).
Težina svetiljke približno: 14kg.
Mehanička otpornost na udar protektora IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.
Stepen mePredspojni uređaj svetiljka treba da bude snabdeven opremom za zaštitu od
prenapona 10kV.
haničke zaštite svetiljke (optičkog dela) IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.
Predspojni uređaj svetiljka treba da bude snabdeven opremom za zaštitu od prenapona
10kV.
Priložiti sledeće:
ENEC sertifikat,
Izveštaj o testiranju elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema standardima EN
55015 i EN 61547,
Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262,
Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1.
Izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 1211996 i EN 13032-1, kao i sertifikate izdate od odgovarajuce akreditovane laboratorije
prema ISO 17025 standardu, kojima se dokazuju tražene fotometrijske karakteristike
svjetiljke.
Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED svjetiljki o projektovanom životnom veku i
održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21.
- Fragmentacioni test protektora prema standardu EN 60598-2-3.
- Test fotobiološke sigurnosti prema standardu EN 62471.
- Termal test. - Test bezbednosti na udar lopte DIN 17032-3:1997-04
Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu isključivo od fabrike u kojoj se svetiljka
proizvodi ili sklapa. Svi atesti, sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni na srpskom ili
engleskom jeziku.
Svetiljka slična tipu OMNISTAR 144LED/ 2261 Asym/ NW-4000K
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6.2

6.3

Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke za projektorsko osvetljenje, kompletno opremljena
za korišćenje LED svetlosnog izvora.
Kućište svetiljke izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno
elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO grey 900 sanded ili na zahtev po
izboru investitora.
Protektor svetiljke izrađen od ekstraprovidnog ravnog, termički i mehanički ojačanog
stakla debljine 5mm, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.
Svetiljka se isporučuje komplet sa priključnim kablom dužine 1m i konektorima za vezu
svetljke ka ormariću sa napojnom jedinicom.
Optički blok svetiljke čine LED moduli sa ukupno 144 visokoefikasnih dioda. LED čipovi
su dodatno snabdeveni sočivima sa odgovarajućom asimetričnom svetlosnom raspodelom
LED čipovi imaju temperaturu boje svetlosti 3900-4100K (NW-neutralno bela).
Radna struja LED izvora, napojne jedinice, treba da je 1000mA, a ukupna snaga ne veća
od 470W.
Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti manji od 52.500 lumena (na Tj=25°C).
Svetijlka sa asimetričnom raspodelom svetlosnog intenziteta.
Ugao asimetrije 36°. Maksimalni svetlosni intenzitet ne manji od Imax=660cd/klm
Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svetlosni fluks ne opadne na manje od
70% od inicijalnog (L70).
Sistem za montažu svetiljke na ravnu površinu. Obezbeđeno jednostavno podešavanje ugla
nagiba svetiljke.
Dimenzije svetiljke približno: 530 mm X 530 mm X 80 mm (dužina X širina X visina).
Težina svetiljke približno: 14kg.
Mehanička otpornost na udar protektora IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.
Stepen mehaničke zaštite svetiljke (optičkog dela) IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.
Predspojni uređaj svetiljka treba da bude snabdeven opremom za zaštitu od prenapona
10kV.
Priložiti sledeće:
ENEC sertifikat,
Izveštaj o testiranju elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema standardima EN
55015 i EN 61547,
Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262,
Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1.
Izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 1211996 i EN 13032-1, kao i sertifikate izdate od odgovarajuce akreditovane laboratorije
prema ISO 17025 standardu, kojima se dokazuju tražene fotometrijske karakteristike
svjetiljke.
Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED svjetiljki o projektovanom životnom veku i
održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21.
- Fragmentacioni test protektora prema standardu EN 60598-2-3.
- Test fotobiološke sigurnosti prema standardu EN 62471.
- Termal test.
- Test bezbednosti na udar lopte DIN
17032-3:1997-04
Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu isključivo od fabrike u kojoj se svetiljka
proizvodi ili sklapa. Svi atesti, sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni na srpskom ili
engleskom jeziku.
Svetiljka slična tipu OMNISTAR 144LED/ 2260 Asym/ NW-4000K
Nabavka, isporuka i ugradnja svetilje za projektorsko osvetljenje, kompletno opremljene
za korišćenje LED svetlosnog izvora.
Kućište svetiljke izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno
elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO grey 900 sanded ili na zahtev po
izboru investitora.
Protektor svetiljke izrađen od ekstraprovidnog ravnog, termički i mehanički ojačanog
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stakla debljine 5mm, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.
Svetiljka se isporučuje komplet sa priključnim kablom dužine 1m i konektorima za vezu
svetljke ka ormariću sa napojnom jedinicom.
Optički blok svetiljke čine LED moduli sa ukupno 144 visokoefikasnih dioda. LED čipovi
su dodatno snabdeveni sočivima sa odgovarajućom asimetričnom svetlosnom raspodelom.
LED čipovi imaju temperaturu boje svetlosti 3900-4100K (NW-neutralno bela).
Radna struja LED izvora, napojne jedinice, treba da je 1000mA, a ukupna snaga ne veća
od 470W.
Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti manji od 52.500 lumena (na Tj=25°C).
Svetijlka sa asimetričnom raspodelom svetlosnog intenziteta.
Ugao asimetrije 10°. Maksimalni svetlosni intenzitet ne manji od Imax=760cd/klm
Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svetlosni fluks ne opadne na manje od
70% od inicijalnog (L70).
Sistem za montažu svetiljke na ravnu površinu. Obezbeđeno jednostavno podešavanje ugla
nagiba svetiljke
Dimenzije svetiljke približno: 530 mm X 530 mm X 80 mm (dužina X širina X visina).
Težina svetiljke približno: 14kg.
Mehanička otpornost na udar protektora IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.
Stepen mehaničke zaštite svetiljke (optičkog dela) IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.
Predspojni uređaj svetiljka treba da bude snabdeven opremom za zaštitu od prenapona
10kV.
Priložiti sledeće:
ENEC sertifikat,
Izveštaj o testiranju elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema standardima EN
55015 i EN 61547,
Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262,
Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1.
Izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 1211996 i EN 13032-1, kao i sertifikate izdate od odgovarajuce akreditovane laboratorije
prema ISO 17025 standardu, kojima se dokazuju tražene fotometrijske karakteristike
svjetiljke.
Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED svjetiljki o projektovanom životnom veku i
održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21.
- Fragmentacioni test protektora prema standardu EN 60598-2-3.
- Test fotobiološke sigurnosti prema standardu EN 62471.
- Termal test.
- Test bezbednosti na udar lopte DIN
17032-3:1997-04
Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu isključivo od fabrike u kojoj se svetiljka
proizvodi ili sklapa. Svi atesti, sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni na srpskom ili
engleskom jeziku.
Svetiljka slična tipu OMNISTAR 144LED/ 2259 Asym/ NW-4000K
6.4

Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke za projektorsko osvetljenje, kompletno opremljena
za korišćenje LED svetlosnog izvora.
Kućište svetiljke izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno
elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO grey 900 sanded ili na zahtev po
izboru investitora.
Protektor svetiljke izrađen od ekstraprovidnog ravnog, termički i mehanički ojačanog
stakla debljine 5mm, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.
Svetiljka se isporučuje komplet sa priključnim kablom dužine 1m i konektorima za vezu
svetljke ka ormariću sa napojnom jedinicom.
Optički blok svetiljke čine LED moduli sa ukupno 144 visokoefikasnih dioda. LED čipovi
su dodatno snabdeveni sočivima sa odgovarajućom simetričnom svetlosnom raspodelom.
LED čipovi imaju temperaturu boje svetlosti 3900-4100K (NW-neutralno bela).
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Radna struja LED izvora, napojne jedinice, treba da je 700mA, a ukupna snaga ne veća od
320W.
Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti manji od 41.800 lumena (na Tj=25°C).
Svetijlka sa simetričnom raspodelom svetlosnog intenziteta.
Ugao isijavanja u poluravnima C 90 -270 2x23° i C0 -180 2x55°. Maksimalni svetlosni
intenzitet ne manji od Imax=580cd/klm
Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svetlosni fluks ne opadne na manje od
80% od inicijalnog (L80).
Sistem za montažu svetiljke na ravnu površinu . Obezbeđeno jednostavno podešavanje
ugla nagiba svetiljke.
Dimenzije svetiljke približno: 530 mm X 530 mm X 80 mm (dužina X širina X visina).
Težina svetiljke približno: 14kg.
Mehanička otpornost na udar protektora IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.
Stepen mehaničke zaštite svetiljke (optičkog dela) IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.
Predspojni uređaj svetiljka treba da bude snabdeven opremom za zaštitu od prenapona
10kV.
Priložiti sledeće:
ENEC sertifikat,
Izveštaj o testiranju elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema standardima EN
55015 i EN 61547,
Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262,
Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1.
Izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 1211996 i EN 13032-1, kao i sertifikate izdate od odgovarajuce akreditovane laboratorije
prema ISO 17025 standardu, kojima se dokazuju tražene fotometrijske karakteristike
svjetiljke.
Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED svjetiljki o projektovanom životnom veku i
održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21.
- Fragmentacioni test protektora prema standardu EN 60598-2-3.
- Test fotobiološke sigurnosti prema standardu EN 62471.
- Termal test.
- Test bezbednosti na udar lopte DIN
17032-3:1997-04
Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu isključivo od fabrike u kojoj se svetiljka
proizvodi ili sklapa. Svi atesti, sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni na srpskom ili
engleskom jeziku.
Svetiljka slična tipu OMNISTAR 144LED/ 2259 Sym/ NW-4000K
6.5

Nabavka, isporuka i ugradnja standardnog nosača svetiljke OMNISTAR (viljuška)

6.6

Nabavka, isporuka i ugradnja predspojnog uređaja, napojne jedinice za napajanje dve
svetiljke, montiranog u posebnom ormariću,koji omogućava korišćenje LED svetlosnog
izvora projektovane snage 2x 463W.
Kućište i poklopac ormarića, izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom
obojene elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO 900 grey li na zahtev po
izboru investitora.
Ormarić se jednostavno montira u predviđeni okvir na čeličnoj konstrukciji.
Stepen mehaničke zaštite IP65.
Dimenzije približno: 700x500x 200mm.
Težina približno: 23 kg.
Konektori između svetiljke i ormarića sa napojnom jedinicom, ručno razdvojivi bez
upotrebe alata.Predspojni uređaj treba da ima mogućnost regulacije svetlosnog fluksa i
snage izvora putem komandnog kabla.

6.7

Nabavka, isporuka i ugradnja predspojnog uređaja, napojne jedinice za napajanje dve
svetiljke, montiranog u posebnom ormariću,koji omogućava korišćenje LED svetlosnog
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izvora projektovane snage 2x 314W.
Kućište i poklopac ormarića, izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom
obojene elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO 900 grey li na zahtev po
izboru investitora.
Ormarić se jednostavno montira u predviđeni okvir na čeličnoj konstrukciji.
Stepen mehaničke zaštite IP65.
Dimenzije približno: 700x500x 200mm.
Težina približno: 23 kg.
Konektori između svetiljke i ormarića sa napojnom jedinicom, ručno razdvojivi bez
upotrebe alata.Predspojni uređaj treba da ima mogućnost regulacije svetlosnog fluksa i
snage izvora putem komandnog kabla.

6.8

Nabavka, isporuka i montaža predspojnog uređaja, napojne jedinice za napajanje tri
svetiljke, montiranog u posebnom ormariću,koji omogućava korišćenje LED svetlosnog
izvora projektovane snage 3x 463W.
Kućište i poklopac ormarića, izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom
obojene elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO 900 grey li na zahtev po
izboru investitora.
Ormarić se jednostavno montira u predviđeni okvir na čeličnoj konstrukciji.
Stepen mehaničke zaštite IP65.
Dimenzije približno: 700x500x 200mm.
Težina približno: 24 kg.
Konektori između svetiljke i ormarića sa napojnom jedinicom, ručno razdvojivi bez
upotrebe alata.Predspojni uređaj treba da ima mogućnost regulacije svetlosnog fluksa i
snage izvora putem komandnog kabla.

6.9

Nabavka, isporuka i montaža kabela za svetiljku OMNISTAR, l=10m, sa muško-ženskim
konektorom

6.10

Nabavka, isporuka i montaža kabela za svetiljku OMNISTAR, l=15m, sa muško-ženskim
konektorom

6.11

Nabavka, isporuka i montaža kabela za svetiljku OMNISTAR, l=20m, sa muško-ženskim
konektorom

6.12

Nabavka, isporuka i montaža kabela za svetiljku OMNISTAR, l=30m, sa muško-ženskim
konektorom
7. ZAVRŠNI RADOVI

7.1

Ispitivanje celokupne elektroenergetske instalacije i pribavljanje potrebnih atesta za
ugrađeni materijal kao i od nadležnih organa o kvalitetu instalacije i zaštite. Pripremno
završni radovi.

НАПОМЕНА:
Наручилац одређује да сви понуђачи морају обићи место извођења радова, као и да изврше
увид у пројектну документацију, што доказују потписивањем обрасца Изјаве понуђача да је
обишао места извођења радова и извршио увид у пројектну документацију (Образац број 9).
Обилазак места извођења радова може се извршити најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде, с тим да је Понуђач у обавези да свој долазак најави најмање два дана
унапред. Особа надлежна за сва техничка питања, обилазак и увид у документацију је
Милорад Лонић, контакт телефон 069/866-8028.
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА:
Наручилац одређује да сви понуђачи доставе уз своје понуде и узорке светиљки које нуде, а
које ће бити враћене понуђачу по окончању поступка предметне јавне набавке.
Понуђачу, који уз понуду не достави узорке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ:
У складу са стриктно постављеним захтевима, у циљу повећања енергетске ефикасности новог
система расвете, у случају да се Понудом предвиђа измена типа светиљки у односу на решење из
Техничке спецификације, Понуђач је дужан да докаже да измењени типови светиљки задовољавају
постављене захтеве у погледу енергетске ефикасности, светлотехничких карактеристика и
квалитета које не смеју бити лошије од пројектованих светиљки.
Уколико то није случај понуда ће се сматрати неодговарајућом.
Понуђач је дужан да за сваки тип светиљки која се мења у односу на решење из Техничке
спецификације, адекватност замене докаже приложеним техничким карактеристикама светиљки.
Доставити извод из каталога произвођача светиљке које се нуди, и посебно маркером обележити:
- Тип извора светлости
- Укупну електричну снагу
- Боја светлости, темпратуре
- Трајност у сатима
- Интензитет светлости на почетку експлоатације (lm)
- Интензитет светлости на крају гарантног рока (lm)
- Степен механичке заштите IP
- Отпорност на удар, IK
- Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, доставити
сертификат CE
- Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду,
доставити сертификат ENEC
- Светиљка треба да има све сертификате и атесте тражене у предмеру радова.
Карактеристике понуђене светиљке морају бити минимално исте или боље од пројектоване.
Уколико то није случај, или се не достави неки од тражених сертификата понуда ће се сматрати
неодговарајућом. Све странице и изводи из каталога треба да буду оверени и потписани од старне
понуђача.
Максимална инсталисана снага понуђених светиљки мора бити мања или једнака од 32,8 kW.
Све светиљке треба да буду од истог произвођача, европског или домаћег порекла. Све светиљке
такође треба да имају атесте признате по важећим стандардима, које треба доставити приликом
предаје понуде. Светиљке требају да имају исте или боље карактеристике, као наведени типови
светиљке.
Светиљке треба да су усклађене са RoHS Директивом 2011/65/EC Европског Парламента и Савета
од 8. јуна 2011.године о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и
електронској опреми. Светиљке не смеју да садрже олово, кадмијум, хексавалентни хром (не
користе се чак ни у процесу фарбања), живу, PBDE или PBB у хомогеним материјалима изнад
граница толеранције (0,1% и 0,01% за кадмијум). Светиљке треба да су усклађене са WЕЕЕ
Директивом 2012/19/EC Европског Парламента и Савета од 4. јула 2012. о отпаду електричне и
електронске опреме (WЕЕЕ)
Уз понуду доставити Потврду произвођача понуђених светиљки да је понуђач овлашћен и обучен
за рад на постављању истих. Понуде без ове потврде сматраће се неисправном.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци
радова. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне
набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место
начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача
који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев
образаца 2.-, 5.- и 9.- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.
3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
4. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику,
најкасније до истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и
достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти ,,ИЗМЕНА
ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за поступак јавне набавке број
10/17-1- НЕ ОТВАРАТИ".
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће
разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте.
Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења
озбиљности понуде.
5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је
затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.
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Понуда мора бити повезана у једну целину.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити,
лично или поштом, на адресу:
ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, Сутјеска 2, Нови Сад, са назнаком:
„Понуда за поступак јавне набавке радова Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане
ЈП „СПЦ Војводина“ број 10/17-1 – НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача
као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може
поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може
бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.
6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став
4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица,
појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.
Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из
члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у одељку
Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају
заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла
попуњен и оверен Образац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале
чланове групе понуђача.
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача
који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев
образаца 2.- , 5.- и 9.- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.



7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
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Наручилац захтева од понуђача да уз понуду достави и закључен уговор са сваким подизвођачем о
пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним
набавкама.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без
обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – Подаци о
подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2.-, 5.- и 9.- који попуњава,
потписује и оверава подизвођач у своје име.
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1)
до 5) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у одељку Услови за учешће из члана 75.
и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање
подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
Наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
8. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде. Садржину
понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76.
Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној
документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:
 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Образац трошкова припреме понуде,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава понуђача о независној понуди,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о финансијској гаранцији, уз коју
понуђач доставља и:
1. оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
2. оргинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за
повраћај аванса,
3. оригинал Обавезујуће писмо о намерама банке да изда банкарску гаранцију за добро
извршење посла),
4. оргинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року.
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Структура цене,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8.-Модел уговора,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9.-Потврда о обиласку,
Комисија за јавне набавке ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад – ЈН 10/17-1
Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“

15/67

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 10.-Изјава понуђача,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 11.-Референтна листа,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 12.- Потврда, уз коју понуђач доставља и фотокопије
закључених уговора и фотокопије прве и последње стране окончане ситуације и страну на којој
се види да су изведени радови из референтне потврде потписани и оверени од стране надзорног
органа,
 обрасци и докази у складу са тачком 6. овог упутства у случају да група понуђача подноси
заједничку понуду, односно 7. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или
погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као
неосноване.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе јединичне цене без пдв-а, укупне цене по
позицијама без пдв-а као и укупну вредност понуде са и без пореза на додату вредност, с тим да
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђене цене треба да садрже све евентуалне трошкове које Понуђач има у реализацији
предметне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Цена је фиксна и не може се мењати.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Авансно плаћање је дозвољено.
- 30% - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, након што
Понуђач преда Наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
ц) полисe осигурања;
д) авансни предрачун (три примерка)
- 70% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављених привремених
ситуација и окончане ситуације, оверених од стране стручног надзора.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

10.2. Захтев у погледу гаранције
Гарантни рок за изведене радове и за уграђени и материјал и светиљке не може бити краћи од 5
година.
Гарантни рокови почињу да теку од момента потписивања Записника о примопредаји радова.
Понуда са краћим гарантним роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена као
неприхватљива.
Рок за отклањање недостатака у гарантном року је максимално 48 сати рачунајући од дана
упућивања позива од стране Наручиоца.
10.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10.4. Захтев у погледу рока почетка и завршетка радова
Извођење радова започеће најкасније у року од 3 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца,
а након закључења уговора.
Рок реализације Уговора - завршетка радова не може бити дужи од 45 дана од дана увођења у
посао.
Услед чињенице да се радови одржавају у периоду редовног коришћења велике дворане од
стране трећих лица, очекује се да ће се један део активности на извођењу радова одвијати у
касним вечерњим и ноћним сатима.
11. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени
или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су
прописима означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима
имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако се
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник
изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. Ако
понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
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 понуде.
12. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Ј.П. „Спортски и
пословни центар Војводина“, Сутјеска 2, Нови Сад, електронске поште на e-mail адресу:
miroslav.novakovic@spens.rs или факсом на број 021/6621-780 сваког радног дана у периоду од
10,00 часова до 14,00 часова 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 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивањем на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈН бр 10/17-1.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума: „Најнижа понуђена цена“. У
случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, која је уједно и најнижа,
биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају да два или
више понуђача понуде једнаку понуђену цену која је и најнижа и понуде једнак рок извођења
радова, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
16 . ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера забране
обављања делатности, која се налази на снази у време објављивања позива за подношење понуда;
(Образац изјаве бр. 2, дат је као саставни део конкурсне документације)
17. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву.
Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а
Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка
поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку,
издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача.
18 . ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде донети у року који не може бити дужи од
10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.
19. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА
РЕФЕРЕНЦА)
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
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поступку јавне набавке:
 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
 учинио повреду конкуренције;
 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води списак
негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву
ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу,
Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
20. 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.
21. УСЛОВИ И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели уговора,
ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права
одбачен или одбијен.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтев за заштиту права закључити уговор
о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да
потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било
какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најпвољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити
позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.
Измена уговора о јавној набавци
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промене битних
елемената уговора као што су измена уговореног обима предмета набавке и промена уговорене
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цене и других битних елемената уговора.
Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о
измени уговора коју је дужан да објави на Порталу јавних набавки у року од 3 дана
Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.
Измене током трајања уговора се спроводе ускладу са чланом 115. Закона.
22. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ Б ЛАГО ВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
У СЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, министарства надлежног за
финансије. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у министарству
надлежном за рад.
23. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси обавезујућа оргинална писма о намерама
банке на начин предвиђен у конкурсној документацији.
1.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде.

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Банкарска
гаранција за озбиљност понуде ће бити са клаузулом: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне вредности понуде без
обрачунатог ПДВ-а и мора да важи најмање колико и важење понуде (најмање 90 дана). Поднета
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност
за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се
налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело
за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA).
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или
мења своју понуду;
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено
не потпише уговор о јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добрo
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
2. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за
повраћај аванса
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за
издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања у висини аванса (30% од вредности уговора без ПДВ-а),
као гаранција за повраћај аванса, са роком важења до примопредаје –окончања радова.
3. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за
добро извршење посла
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Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за
издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске
гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а са роком
важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла
4. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за
издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске
гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10 % од вредности уговора без
ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од седам дана по закључењу уговора, наручиоцу достави:
1.Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса без ПДВ-а и која мора трајати најмање до уговореног рока за извршење радова.
Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у
потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може поднети гаранције стране
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%
од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла, стављања предмета јавне набавке у функцију
(потписивања записника о примопредаји радова). Гаранција мора бити безусловна, платива на
први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се
за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу у
тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано Записником о примопредаји
радова.
Изабрани понуђач се обавезује да у тrенутку примопредаје предмета јавне набавке преда
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у
гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а .Рок важења банкарске
гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Извођач може поднети гаранције стране
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који
би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
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Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико Извођач
не отпочне са отклањањем недостатака у року од 2 дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају
наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са
пажњом доброг привредника.
24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има
интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у
даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
jaroslav.jaso@spens.rs факсом на број 021/6621-780 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама 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 става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН),
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је десет 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 захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149.
ЗЈН), 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права, које садржи податке из Прилога 3Љ у ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 120.000,00 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Р.
бр
.

Oбaвeзни услoв зa учeшћe у
пoступку jaвнe нaбaвкe из члaнa
75. стaв 1. Закона
- да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

извод из регистра надлежног органа (Агенције за
привредне регистре)
Сходно одредбама члана 79. став 4. ЗЈН,
понуђач није дужан да доставља извод о
регистрацији Агенције за привредне регистре
јер је овај доказ јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.

1.

2.

Пoтрeбни дoкaзи из члaнa 77. став 1. Закона
и oргaни нaдлeжни зa њихoвo издaвaњe:

- да он и његов законски
потврда надлежног суда (извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне
заступник није осуђиван за неко
полицијске управе Министарства унутрашњих
од кривичних дела као члан
послова да није осуђиван за кривична дела
организоване криминалне групе,
против привреде, кривична дела против
да није осуђиван за кривична
животне средине, кривично дело примања или
дела против привреде, кривична
давања мита, кривично дело преваре), и то:
дела против животне средине,
Правна лица достављају:
кривично дело примања или

- извод из казнене евиденције основног и
давања мита, кривично дело
вишег суда на чијем је подручју седиште домаћег
преваре;
правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица;
Напомена: Понуђач који има
више законских заступника

- извод из казнене евиденције Посебног
доставља доказ за све законске
одељења (за организовани криминал) Вишег суда
заступнике.
у Београду;


- уверење из казнене евиденције надлежне
полициске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника - захтев за
издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта.



Предузетник као понуђач и физичко лице
као понуђачи достављају:
 уверење из казнене евиденције надлежне
полициске управе Министарства унутрашњих
послова – захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта.
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3.

4.

- да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној
територији;

потврда надлежног пореског органа и
организације за обавезно социјално осигурање
или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације (уверење
Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода);

- да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне
набавке, ако је такла дозвола
предвиђена посебник прописом

За предметну јавну набавку није предвиђена
посебна дозвола надлежног органа за обављање
делатности.

- понуђач је дужан да при
састављању понуде изричито
наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).
5.

Додатни услови из члана 76. ЗЈН

Потписан о оверен Образац изјаве бр. 2 - Изјава
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду
подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Услов из чл. 75. ст. 2. Закона у делу који се односи
на непостојање забране делатности .
- Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није регистровано, да
му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања одређених послова.
Потребни докази из члана 77. став 2. ЗЈН

Пoнуђaч рaспoлaжe сa нeoпхoдним
финaнсиjским кaпaцитeтoм:
1.
- да је понуђач у п р е т ходн е т р и
годи н е ( 2 0 1 4 , 2 0 1 5 . и 2 0 1 6 .
годи н и ) о с т в а р и о у к у п а н
п о с л о в н и п р и ход од н а ј м а њ е
25.000.000,00 динара.

Извод из биланса успеха за 2014, 2015. и 2016.
годину (образац БОН ЈН) или биланс Стања и
Биланс успеха 2014, 2015. и 2016. годину.
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2.

Да је понуђач према оцени бонитета
у претходне три обрачунске године,
према подацима из АПР-а, остварио
"СКОРИНГ ББ" - веома добар
бонитет.

Бонитет понуђача у предходне три обрачунске
године, оцењен са најмање "СКОРИНГ ББ" веома добар бонитет, доказује се подношењем
Извештаја о СКОРИНГ-у за период 2014., 2015. и
2016. годину, издат од Агенције за привредне
регистре - АПР.

3.

- да понуђач у периоду од 01.01.2016.
до 31.12.2016. године нема дана
неликвидности.

Потврда о броју дана неликвидности за 2016.
годину коју издаје Народна банка Србије.

Пoнуђaч рaспoлaжe сa
нeoпхoдним пословним кaпaцитeтoм:

1.

- да је понуђач у периоду од 2014. до
2016. године изводио исте или
истоврсне радове који чине предмет
ове јавне набавке, најмање укупне
вредности 12.500.000,00 динара без
ПДВ.

а) попуњен, оверен печатом и потписан од стране
одговорног лица понуђача Образац Референтне
листе (Образац бр. 11).
б) потписане и оверене Образце потврде о раније
реализованим уговорима од стране наручиоца
наведених у Референтној листи (Образац бр. 12)
- Фотокопија уговора
-Фотокопија прве и последње стране окончане
ситуације и страну на којој се види да су изведени
радови из референтне потврде потписани и
оверени од стране надзорног органа.

Пoнуђaч рaспoлaжe сa
нeoпхoдним кадровским кaпaцитeтoм:
Понуђач мора да има минимум
једног стално запосленог или
ангажованог
инжењера електротехничке струке, са
лиценцом 450.
Понуђач мора да има најмање 20
стално запослених или ангажованих
радника електричара од којих
1.
минимум 5 радника електричара
морају имати сертификат за рад на
висини и минимум једно (1) лице
обучено за безбедност на раду.
Минимум 2 стално запослена или
ангажована сертификована
заваривача по стандарду SRPS EN
ISO 9606-1
Пoнуђaч рaспoлaжe сa
нeoпхoдним техничким кaпaцитeтoм:
1.

Пoнуђaч мoрa дa пoсeдуje.
 минимум једно дoстaвно
теретно вoзило

Копија М3/А обрасца односно уговора о
ангажованости радника као и копија лиценце
инжењера електротехничке струке и лекарско
уверење о извршеном лекарском прегледу за
тражене раднике који могу радити на висини.
Копију важећих сертификата заваривача.
За лице обучено за безбедност на раду доставити
копију М3/А обрасца односно уговора о
ангажованости радника и копију Е6 обрасца.
Датум заснивања радног односа односно склапања
уговора о ангажованости мора бити пре датума
објављивања позива за достављање понуда.

Дoкaз о влaсништву, зaкупу или лизингу
дoстaвног теретног вoзилa, фотокопија
саобраћајне дозволе и полисе осигурања.
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Средство обезбеђења:
Понуђач је обавезан да уз понуду
достави:
1.
банкарску
гаранцију
за
озбиљност понуде,
2. обавезујуће писмо о намери
банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење
посла,
3. обавезујуће писмо о намери
банке за издавање банкарске
гаранције за повраћај аванса
4. обавезујуће писмо о намери
банке за издавање банкарске
гаранције за отклањање грешака у
гарантном року.
Приликом потписивања уговора
доставља се:
1. банкарска гаранција за повраћај
авансног плаћања у износу траженог
аванса.
2. банкарска гаранција за добро
извршење посла.

1.

У тренутку примопредаје предмета
уговора доставља се:
1. банкарска гаранција за отклањање
грешака у гарантном року

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за
озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне вредности
понуде без обрачунатог ПДВ-а и мора да важи најмање колико и
важење понуде (најмање 90 дана). Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних
које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање
неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права
приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу
од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а са роком важности
најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање
неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права
приговора, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у
висини аванса (30% од вредности уговора без ПДВ-а), као
гаранција за повраћај аванса, са роком важења до примопредаје –
окончања радова.
Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање
неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права
приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном
року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а чији рок
важења мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса без ПДВ-а и која мора трајати најмање до
уговореног рока за извршење радова. Гаранција мора бити
безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција
морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. Добављач може поднети гаранције стране банке
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Банкарска гаранција за добро извршење посла, мора бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности који
је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла, стављања предмета јавне набавке у функцију (потписивања
записника о примопредаји радова). Гаранција мора бити
безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција
морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. Извођач може поднети гаранције стране банке
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се
за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла
мора се продужити.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року,
мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року
издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а .Рок
важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног
рока. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
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Доказ за тачке 2. не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда, а у
супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.
Доказ за тачку 3. (услов из чл. 75. став 1. тачка 3) Закона) мора бити издат након
објављивања позива за подношење понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) и тачка 5 (образац бр. 2).
Додатне услове из чл. 76. Закона група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3 ) и тачка 5) ( образац
бр. 2) Закона. Додатне услове из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на
ангажовање подизвођача.
Начин достављања доказа
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
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регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија
и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 Услов из члана 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу VI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа наведених у табели УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) и тачка 5).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач.
5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду оригинала или
оверених копија.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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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.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која се
налази на снази у време објављивања позива за подношење понуда; У вези са овим условом
понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- конкурсне документације. Ова изјава се
подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

Комисија за јавне набавке ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад – ЈН 10/17-1
Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“

29/67

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:

адреса:

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Бројеви телефона:
6.- Пословна банка:

бр.рачуна:

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код
Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави
овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
8.- Особа за контакт:
9.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:
а.- самостално,
б.- као носилац посла из групе понуђача
в.-са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
Напомена:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са
подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________
2.- Седиште:

адреса:

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5- Број телефона ____________________________________________________________
6.- Пословна банка ___________________________бр.рач._________________________
7.- Особа за контакт_________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попунити за сваког члана групе и достави уз понуду.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________
2.- Седиште:

адреса:

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Број телефона ___________________________________________________________
6.- Пословна банка ___________________________бр.рач._________________________
7.- Особа за контакт_________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) дајемо следећу:

ИЗЈАВУ
У својству ____________________ (уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштујем све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да ми није изречена мера забране обављања
делатности, која се налази на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 10/17-1
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (о носиоцу посла у случају заједничке понуде)
 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 овлашћена особа (потписник понуде):_________________________________
(име, презиме и функција)
 пословни рачун:_______________________ код: _____________________ банке
 особа за контакт: _________________________________
(име, презиме)
 тел/факс:______________е-mail:_______________
 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
(име, презиме и функција)
Остали понуђачи из групе / подизвођачи:
 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
 тел/факс:______________e-mail:_______________






пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
 тел/факс:______________e-mail:_______________






пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
 тел/факс:______________e-mail:_______________
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У складу са вашим Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом достављамо Вам
нашу понуду бр.__________ за јавну набавку радова - Радови на санацији електроенергетских
инсталација спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“ број 10/17-1.

Р.
бр.

1. PRIPREMNI I PRETHODNI
RADOVI

Кол Јединичн Укупно
Укупно са
Јед. мере и
а цена без пдвпдв-ом
чина без пдв-а
а

Nabavka, isporuka i montaža i demontaža
prostorne metalne cevaste skele,
prilagođene za radove na visini od 14m u
svemu po važećim propisima i merama
HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna,
ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti
radne platforme od fosni.
1.1 Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu Паушално
za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme
trajanja radova. Obračunom obuhvatiti i sve
radove na višestrukoj ponovnoj demontaži i
montaži zbog potrebe pomeranja sklele sa
prethodne pozicije na novu poziciju. Sve
kompletno sa svim neophodnim radovima i
materijalom.

1

Ispitivanje, odvajanje od napona i
demontaža i privremeno odlaganje
postojećih svetiljki - reflektora kongresne
rasvete sa svim pratećim kablovima i
materijalom koji su pozicionirani na visini
od 14m sa razuđenim rasporedom po celoj
1.2 dvorani (84kom. reflektori tipa QVF-412 sa Паушално
halogenom sijalicom R-13021 snage 1500
W. ). Sa Investitorom se dogovoriti o mestu
za privremeno odlaganje demontirane
opreme i o tome sačiniti zapisnik. Sve
kompletno sa svim pratećim materijalom i
radovima.

1

Ispitivanje, odvajanje od napona,
demontaža i privremeno odlaganje dela
ormana postojećeg tiristorskog regulatora
koji je služio za regulaciju osvetljenja
postojećih svetiljki - reflektora kongresne
rasvete koji je pozicioniran u tehničkoj
1.4 prostoriji iznad režije svetla. Sa
Паушално
Investitorom se dogovoriti o delovima
ormana koji se smeju demontirati i o mestu
za privremeno odlaganje demontirane
opreme o čemu sačiniti zapisnik. Sve
kompletno sa svim pratećim materijalom i
radovima.

1
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Troškovi prevoza demontiranog
elektrotehničkog materijala na određenu
1.4
Паушално
lokaciju ili deponiju u Novom Sadu prema
nalogu investitora.
2. ČELIČARSKI RADOVI
Nabavka materijala, transport, izrada i
montaža čelične podkonstrukcije za nošenje
reflektora. Čelična podkonstrukcija se
izvodi od vruće valjanog NP U100 profila,
kao i od čeličnih pločica debljine d=6 mm.
Čelična podkonstrukcija se oslanja na
postojeću revizionu stazu u okviru
postojeće trouglaste-prostorne krovne
rešetke. Čeličnu podkonstrukciju je pre i
nakon montaže potrebno antikorozivno
2.1 zaštititi i to prvo sa dva premaza osnovnom
antikorozivnom zaštitnom bojom, a potom i
sa dva premaza finalnom uljanom bojom.
Čeličnu podkonstrukciju izvesti u skladu sa
radioničkim detaljima čelika. Obračun po
kg finalno ugrađene i antikorozivno
zaštićene čelične podkonstrukcije. Cenom
obuhvatiti kompletan materijal, rad i sva
druga pomoćna sredstva i opremu,
uključujući ikamion sa platformom.
Nabavka materijala, transport, izrada i
montaža čelične podkonstrukcije za nošenje
elektro ormana. Čelična podkonstrukcija se
izvodi od hladnooblikovanog HOP
U60/40/3 profila. Čelična podkonstrukcija
se oslanja na dijagonale postojeće čelične
krovne rešetke. Čeličnu podkonstrukciju je
pre i nakon montaže potrebno
antikorozivno zaštititi i to prvo sa dva
2.2 premaza osnovnom antikorozivnom
zaštitnom bojom, a potom i sa dva premaza
finalnom uljanom bojom. Čeličnu
podkonstrukciju izvesti u skladu sa
radioničkim detaljima čelika. Obračun po
kg finalno ugrađene i antikorozivno
zaštićene čelične podkonstrukcije. Cenom
obuhvatiti kompletan materijal, rad i sva
druga pomoćna sredstva i opremu,
uključujući i kamion sa platformom.
2.3 Nabavka materijala, transport, izrada i
montaža čelične podkonstrukcije za nošenje
elektro regala. Čelična podkonstrukcija se
izvodi od hladnooblikovanog HOP Lprofila. Čelična podkonstrukcija treba da se

1

Кол Јединичн Укупно
Укупно са
Јед. мере и
а цена без пдвпдв-ом
чина без пдв-а
а

kg

1089

kg

43

kg

124
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"nadoveže" na postojeću konstrukciju za
nošenje elektro regala, te je izvesti po istom
principu. Na licu mesta odrediti tačne trase
elektro regala, pa u skladu sa tim odrediti i
tačne oblike, dimenzije i način veze nove
podkonstrukcije sa postojećom. Čeličnu
podkonstrukciju pre i nakon montaže
potrebno je antikorozivno zaštititi i to prvo
sa dva premaza osnovnom antikorozivnom
zaštitnom bojom, a potom i sa dva premaza
finalnom uljanom bojom. Obračun po kg
finalno ugrađene i antikorozivno zaštićene
čelične podkonstrukcije. Cenom obuhvatiti
kompletan materijal, rad i sva druga
pomoćna sredstva i opremu.
3. NOSAČI KABLOVA, CEVI I
PRATEĆA OPREMA

Јед. мере

Кол Јединичн Укупно
Укупно са
и
а цена без пдвпдв-ом
чина без пдв-а
а

Nabavka, Isporuka i polaganje po čeličnoj
konstrukciji objekta pocinkovanih
perforiranih limenih nosača kablova od
hladno pocinkovanog lima – proizvodnje
"OBO BETTERMANN" ili ekvivalentnih.
3.1 Komplet sa nosećim konzolama za
montažu na noseću konstrukciju ,
zavrtnjima za spajanje, spojnim elementima
(spojnicama regala). Obračun po dužnom
metru kompletno urađenog nosača. Nosači
kablova su sledećih tipova:
3.1a PNK 100/60mm

m

175

3.1a PNK 200/60mm

m

145

3.1b "L" element za skretanje 100/100

ком

2

3.1c "T" element za račvanje 100/100/100

ком

6

3.1d "T" element za račvanje 100/200/100

ком

1

3.1e "T" element za račvanje 200/200/200

ком

2

3.1f "T" element za račvanje 200/100/200

ком

4

ком

100

m

400

Nabavka, Isporuka i montaža nadgradnih
instalacionih razvodnih kutija sa
odgovarajućim gumenim uvodnicama u
stepenu mehaničke zaštite IP55 dim.
100x100 od teškogorivog materijala za
3.2 račvanje provodnika preseka do 4mm2 tip
MUREVA proizvodnje "Schneider
Electric" ili ekvivalentnih.Komplet sa
priborom za montažu na nosač kablova,
spojnim elementima i poklopcima. Obračun
po komadu.
3.3 Nabavka, Isporuka i polaganje-savitljivih
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metanih SAPA cevi Φ23 od hladno valjane
pocinkovane trake za provlačenje i zaštitu
kablova na deonici od PU do svetiljki sa
pratećim materijalom za učvršćivanje o
nosač kablova
4. NAPOJNI I SIGNALNI NN
VODOVI

Кол Јединичн Укупно
Укупно са
Јед. мере и
а цена без пдвпдв-ом
чина без пдв-а
а

Nabavka, Isporuka i polaganje u PNK
kablova sledećih tipova:
Energetski napojni kabel tipa N2XH-0
4x35 + N2XH-J 1x25, sve komplet
4.1
isporuka, polaganje 100% u PNK,sa
povezivanjem. Obračun po dužnom metru.

m

30

Energetski kabel tipa N2XH-J 5x4
2
4.2 mm , sve komplet isporuka, polaganje
100% u PNK,sa povezivanjem. Obračun
po dužnom metru.

m

1054

Energetski kabel tipa N2XH-J 5x2,5
2
4.3 mm , sve komplet isporuka, polaganje
100% u PNK,sa povezivanjem. Obračun
po dužnom metru.

m

15

Signalni kabel tipa N2XH-0 12x1,5
2
4.4 mm , sve komplet isporuka, polaganje
100% u PNK,sa povezivanjem. Obračun
po dužnom metru.

m

50

Signalni kabel tipa N2XH-0 24x1,5
2
4.5 mm , sve komplet isporuka, polaganje
100% u PNK,sa povezivanjem. Obračun
po dužnom metru.

m

15

5. RAZVODNI ORMANI
5.1

Кол Јединичн Укупно
Укупно са
Јед. мере и
а цена без пдвпдв-ом
чина без пдв-а
а

Razvodni orman osvetljenja za trenažne
procese RO-OT

5.1a Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
niskonaponske opreme u 0,4kV tipskom,
testiranom razvodnom ormanu. Usaglašen
sa standardima EN60439-1,-3 i EN62208.
Razvodni NAZIDNI orman sa metalnim
vratima i kućištem, dimenzija (ŠxVxD)
600x1200x300mm. Stepen zaštite IP66.
(Razvodni orman sličan tipu WSM
"SCHRACK" )Vrata opremiti tipskim
bravicama. Svu opremu montirati na ploči
od lima i pertinaksa TAKO DA JE
RUKOVAOCU ONEMOGUĆEN

kom

1
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PRISTUP KONTAKTIMA BEZ
DEMONTAŽE.
5.1b

- jednodelni sabirnički sistem sastavljen od
5 bakarnih šina 20x3:

Tropolni zaštitni prekidač, 415V, 50Hz,
3p,nazivne struje 100A, prekidne moći
25kA, fiksne verzije, sastavljen od sledećih
komponenti: bazni uredaj - prekidač,
podnaponski okidač 230VAC,
5.1c
termomagnetska zaštitna jedinica - podesiva
za zaštitu od preopterećenja Ir=(0,7÷1)In i
za zaštitu od kratkog spoja Ii=(5÷10)In,
sličan tipu Compact NSX100 "Schneider
Electric" ili ekvivalentan

kom

1

1
kom

Produžena zakretna ručica za Compact
NSX100, crna, IP56

kom

1

Odvodnik prenapona klase I+II (B+C),
Up<0,9kV, Iimp(10/350)=25kA,
In(8/20)=90kA, Imax=90kA, ta<25μs,
5.1e
3P+N,
tip V25-B+C+3NPE, "OBO
BETTERMANN"

kom

1

-automatski prekidači-osigurači
5.1f karakteristike B, nominalne struje 6A,
prekidne moći 10kA

kom

4

-automatski prekidači-osigurači
5.1g karakteristike C, nominalne struje 16A,
prekidne moći 10kA

kom

10

kom

10

kom

3

Razni sitan materijal (uvodnice, kleme,
5.1j provodnici za ožičenjе, natpisne pločice i
dr.)

паушално

1

5.1k Montaža, povezivanje i ispitivanje

паушално

1

Komandni orman osvetljenja za
trenažne procese KO-OT

Јед. мере

5.1d

5.1h
5.1i

5.2

- kontaktor 20A, 3P, komandni napon
230VAC, 1NO+1NC
-signalne sijalice 230V zelene

5.2a Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
niskonaponske opreme u 0,4kV tipskom,
testiranom razvodnom ormanu. Usaglašen
sa standardima EN60439-1,-3 i EN62208.
Razvodni NAZIDNI orman sa metalnim
vratima i kućištem, dimenzija (ŠxVxD)
600x800x300mm. Stepen zaštite IP66.
(Razvodni orman sličan tipu WSM
"SCHRACK" )Vrata opremiti tipskim
bravicama. Svu opremu montirati na ploči

ком

Кол Јединичн Укупно
Укупно са
и
а цена без пдвпдв-ом
чина без пдв-а
а
1
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od lima i pertinaksa TAKO DA JE
RUKOVAOCU ONEMOGUĆEN
PRISTUP KONTAKTIMA BEZ
DEMONTAŽE.
5.2b

- jednodelni sabirnički sistem sastavljen od
5 bakarnih šina 15x3:

ком

1

5.2c

- Grebenasta sklopka 25A, 0-1, 3P za
ugradnju na vrata

ком

1

5.2d

- Grebenasta sklopka 10A, 1-0-2, 1P
SCHRACK za ugradnju na vrata.

ком

1

-automatski prekidači-osigurači
5.2e karakteristike B, nominalne struje 6A,
prekidne moći 10kA

ком

13

- RELE 12A, sa 2 preklopna kontakta,
5.2f napon kalema 230VAC sa podnožjem za
montažu na DIN šinu

ком

10

5.2g -signalne sijalice 230V zelene

ком

3

Razni sitan materijal (uvodnice, kleme,
5.2h provodnici za ožičenjе, natpisne pločice i
dr.)

паушално

1

5.2i Montaža, povezivanje i ispitivanje

паушално

1

6. SVETILJKE I PRATEĆA OPREMA
Јед. мере
RASVETE
6.1 Nabavka, isporuka i montaža svetiljke za
projektorsko osvetljenje, kompletno
opremljena za korišćenje LED svetlosnog
izvora.
Kućište svetiljke izrađeno od
aluminijumske legure livene pod pritiskom
i obojeno elektrostatičkim postupkom
bojom u prahu, u boji AKZO grey 900
sanded ili na zahtev po izboru investitora.
Protektor svetiljke izrađen od
ekstraprovidnog ravnog, termički i
mehanički ojačanog stakla debljine 5mm,
otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i
temperaturne dilatacije.
Svetiljka se isporučuje komplet sa
priključnim kablom dužine 1m i
konektorima za vezu svetljke ka ormariću
sa napojnom jedinicom.
Optički blok svetiljke čine LED moduli sa
ukupno 144 visokoefikasnih dioda. LED
čipovi su dodatno snabdeveni sočivima sa
odgovarajućom asimetričnom svetlosnom
raspodelom.
LED čipovi imaju temperaturu boje

ком

Кол Јединичн Укупно
Укупно са
и
а цена без пдвпдв-ом
чина без пдв-а
а
24
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svetlosti 3900-4100K (NW-neutralno bela).
Radna struja LED izvora, napojne jedinice,
treba da je 1000mA, a ukupna snaga ne
veća od 470W.
Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti
manji od 52.500 lumena (na Tj=25°C).
Svetijlka sa asimetričnom raspodelom
svetlosnog intenziteta.
Ugao asimetrije 55°. Maksimalni svetlosni
intenzitet ne manji od Imax=685cd/klm
Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim
da svetlosni fluks ne opadne na manje od
70% od inicijalnog (L70).
Sistem za montažu svetiljke na ravnu
površinu . Obezbeđeno jednostavno
podešavanje ugla nagiba svetiljke.
Dimenzije svetiljke približno: 530 mm X
530 mm X 80 mm (dužina X širina X
visina).
Težina svetiljke približno: 14kg.
Mehanička otpornost na udar protektora
IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.
Stepen mePredspojni uređaj svetiljka treba
da bude snabdeven opremom za zaštitu od
prenapona 10kV.
haničke zaštite svetiljke (optičkog dela)
IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598.
Predspojni uređaj svetiljka treba da bude
snabdeven opremom za zaštitu od
prenapona 10kV.
Priložiti sledeće:
ENEC sertifikat,
Izveštaj o testiranju elektromagnetske
kompatibilnosti (EMC) prema standardima
EN 55015 i EN 61547,
Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK
test) prema standardu EN 62262,
Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP
test) prema standardu EN 60598-1.
Izveštaj o merenju fotometrijskih
karakteristika prema standardima LM79-08,
CIE 121-1996 i EN 13032-1, kao i
sertifikate izdate od odgovarajuce
akreditovane laboratorije prema ISO 17025
standardu, kojima se dokazuju tražene
fotometrijske karakteristike svjetiljke.
Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED
svjetiljki o projektovanom životnom veku i
održanju svjetlosnog fluksa prema
standardima LM80/TM21.
- Fragmentacioni test protektora prema
standardu EN 60598-2-3.
- Test fotobiološke sigurnosti prema
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standardu EN 62471.
- Termal test. - Test bezbednosti na udar
lopte DIN 17032-3:1997-04
Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom,
izdatu isključivo od fabrike u kojoj se
svetiljka proizvodi ili sklapa. Svi atesti,
sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni
na srpskom ili engleskom jeziku.
Svetiljka slična tipu OMNISTAR
144LED/ 2261 Asym/ NW-4000K
Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke za
projektorsko osvetljenje, kompletno
opremljena za korišćenje LED svetlosnog
izvora.
Kućište svetiljke izrađeno od
6.2 aluminijumske legure livene pod pritiskom
i obojeno elektrostatičkim postupkom
bojom u prahu, u boji AKZO grey 900
sanded ili na zahtev po izboru investitora.
Protektor svetiljke izrađen od
ekstraprovidnog ravnog, termički i
mehanički ojačanog stakla debljine 5mm,
otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i
temperaturne dilatacije.
Svetiljka se isporučuje komplet sa
priključnim kablom dužine 1m i
konektorima za vezu svetljke ka ormariću
sa napojnom jedinicom.
Optički blok svetiljke čine LED moduli sa
ukupno 144 visokoefikasnih dioda. LED
čipovi su dodatno snabdeveni sočivima sa
odgovarajućom asimetričnom svetlosnom
raspodelom
LED čipovi imaju temperaturu boje
svetlosti 3900-4100K (NW-neutralno bela).
Radna struja LED izvora, napojne jedinice,
treba da je 1000mA, a ukupna snaga ne
veća od 470W.
Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti
manji od 52.500 lumena (na Tj=25°C).
Svetijlka sa asimetričnom raspodelom
svetlosnog intenziteta.
Ugao asimetrije 36°. Maksimalni svetlosni
intenzitet ne manji od Imax=660cd/klm
Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim
da svetlosni fluks ne opadne na manje od
70% od inicijalnog (L70).
Sistem za montažu svetiljke na ravnu
površinu. Obezbeđeno jednostavno
podešavanje ugla nagiba svetiljke.
Dimenzije svetiljke približno: 530 mm X
530 mm X 80 mm (dužina X širina X
visina).

ком

32
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Težina svetiljke približno: 14kg.
Mehanička otpornost na udar protektora
IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.
Stepen mehaničke zaštite svetiljke
(optičkog dela) IP66, u saglasnosti sa IECEN 60598.
Predspojni uređaj svetiljka treba da bude
snabdeven opremom za zaštitu od
prenapona 10kV.
Priložiti sledeće:
ENEC sertifikat,
Izveštaj o testiranju elektromagnetske
kompatibilnosti (EMC) prema standardima
EN 55015 i EN 61547,
Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK
test) prema standardu EN 62262,
Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP
test) prema standardu EN 60598-1.
Izveštaj o merenju fotometrijskih
karakteristika prema standardima LM79-08,
CIE 121-1996 i EN 13032-1, kao i
sertifikate izdate od odgovarajuce
akreditovane laboratorije prema ISO 17025
standardu, kojima se dokazuju tražene
fotometrijske karakteristike svjetiljke.
Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED
svjetiljki o projektovanom životnom veku i
održanju svjetlosnog fluksa prema
standardima LM80/TM21.
- Fragmentacioni test protektora prema
standardu EN 60598-2-3.
- Test fotobiološke sigurnosti prema
standardu EN 62471.
- Termal test.
- Test bezbednosti na udar lopte DIN
17032-3:1997-04
Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom,
izdatu isključivo od fabrike u kojoj se
svetiljka proizvodi ili sklapa. Svi atesti,
sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni
na srpskom ili engleskom jeziku.
Svetiljka slična tipu OMNISTAR 144LED/
2260 Asym/ NW-4000K
Nabavka, isporuka i ugradnja svetilje za
projektorsko osvetljenje, kompletno
opremljene za korišćenje LED svetlosnog
izvora.
Kućište svetiljke izrađeno od
aluminijumske legure livene pod pritiskom
i obojeno elektrostatičkim postupkom
bojom u prahu, u boji AKZO grey 900
sanded ili na zahtev po izboru investitora.
Protektor svetiljke izrađen od
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ekstraprovidnog ravnog, termički i
mehanički ojačanog stakla debljine 5mm,
otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i
temperaturne dilatacije.
6.3 Svetiljka se isporučuje komplet sa
priključnim kablom dužine 1m i
konektorima za vezu svetljke ka ormariću
sa napojnom jedinicom.
Optički blok svetiljke čine LED moduli sa
ukupno 144 visokoefikasnih dioda. LED
čipovi su dodatno snabdeveni sočivima sa
odgovarajućom asimetričnom svetlosnom
raspodelom.
LED čipovi imaju temperaturu boje
svetlosti 3900-4100K (NW-neutralno bela).
Radna struja LED izvora, napojne jedinice,
treba da je 1000mA, a ukupna snaga ne
veća od 470W.
Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti
manji od 52.500 lumena (na Tj=25°C).
Svetijlka sa asimetričnom raspodelom
svetlosnog intenziteta.
Ugao asimetrije 10°. Maksimalni svetlosni
intenzitet ne manji od Imax=760cd/klm
Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim
da svetlosni fluks ne opadne na manje od
70% od inicijalnog (L70).
Sistem za montažu svetiljke na ravnu
površinu. Obezbeđeno jednostavno
podešavanje ugla nagiba svetiljke
Dimenzije svetiljke približno: 530 mm X
530 mm X 80 mm (dužina X širina X
visina).
Težina svetiljke približno: 14kg.
Mehanička otpornost na udar protektora
IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.
Stepen mehaničke zaštite svetiljke
(optičkog dela) IP66, u saglasnosti sa IECEN 60598.
Predspojni uređaj svetiljka treba da bude
snabdeven opremom za zaštitu od
prenapona 10kV.
Priložiti sledeće:
ENEC sertifikat,
Izveštaj o testiranju elektromagnetske
kompatibilnosti (EMC) prema standardima
EN 55015 i EN 61547,
Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK
test) prema standardu EN 62262,
Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP
test) prema standardu EN 60598-1.
Izveštaj o merenju fotometrijskih
karakteristika prema standardima LM79-08,

ком

4
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CIE 121-1996 i EN 13032-1, kao i
sertifikate izdate od odgovarajuce
akreditovane laboratorije prema ISO 17025
standardu, kojima se dokazuju tražene
fotometrijske karakteristike svjetiljke.
Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED
svjetiljki o projektovanom životnom veku i
održanju svjetlosnog fluksa prema
standardima LM80/TM21.
- Fragmentacioni test protektora prema
standardu EN 60598-2-3.
- Test fotobiološke sigurnosti prema
standardu EN 62471.
- Termal test.
- Test bezbednosti na udar lopte DIN
17032-3:1997-04
Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom,
izdatu isključivo od fabrike u kojoj se
svetiljka proizvodi ili sklapa. Svi atesti,
sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni
na srpskom ili engleskom jeziku.
Svetiljka slična tipu OMNISTAR 144LED/
2259 Asym/ NW-4000K
Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke za
6.4 projektorsko osvetljenje, kompletno
opremljena za korišćenje LED svetlosnog
izvora.
Kućište svetiljke izrađeno od
aluminijumske legure livene pod pritiskom
i obojeno elektrostatičkim postupkom
bojom u prahu, u boji AKZO grey 900
sanded ili na zahtev po izboru investitora.
Protektor svetiljke izrađen od
ekstraprovidnog ravnog, termički i
mehanički ojačanog stakla debljine 5mm,
otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i
temperaturne dilatacije.
Svetiljka se isporučuje komplet sa
priključnim kablom dužine 1m i
konektorima za vezu svetljke ka ormariću
sa napojnom jedinicom.
Optički blok svetiljke čine LED moduli sa
ukupno 144 visokoefikasnih dioda. LED
čipovi su dodatno snabdeveni sočivima sa
odgovarajućom simetričnom svetlosnom
raspodelom.
LED čipovi imaju temperaturu boje
svetlosti 3900-4100K (NW-neutralno bela).
Radna struja LED izvora, napojne jedinice,
treba da je 700mA, a ukupna snaga ne veća
od 320W.
Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti
manji od 41.800 lumena (na Tj=25°C).

ком

16
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Svetijlka sa simetričnom raspodelom
svetlosnog intenziteta.
Ugao isijavanja u poluravnima C 90 -270
2x23° i C0 -180 2x55°. Maksimalni
svetlosni intenzitet ne manji od
Imax=580cd/klm
Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim
da svetlosni fluks ne opadne na manje od
80% od inicijalnog (L80).
Sistem za montažu svetiljke na ravnu
površinu . Obezbeđeno jednostavno
podešavanje ugla nagiba svetiljke.
Dimenzije svetiljke približno: 530 mm X
530 mm X 80 mm (dužina X širina X
visina).
Težina svetiljke približno: 14kg.
Mehanička otpornost na udar protektora
IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262.
Stepen mehaničke zaštite svetiljke
(optičkog dela) IP66, u saglasnosti sa IECEN 60598.
Predspojni uređaj svetiljka treba da bude
snabdeven opremom za zaštitu od
prenapona 10kV.
Priložiti sledeće:
ENEC sertifikat,
Izveštaj o testiranju elektromagnetske
kompatibilnosti (EMC) prema standardima
EN 55015 i EN 61547,
Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK
test) prema standardu EN 62262,
Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP
test) prema standardu EN 60598-1.
Izveštaj o merenju fotometrijskih
karakteristika prema standardima LM79-08,
CIE 121-1996 i EN 13032-1, kao i
sertifikate izdate od odgovarajuce
akreditovane laboratorije prema ISO 17025
standardu, kojima se dokazuju tražene
fotometrijske karakteristike svjetiljke.
Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED
svjetiljki o projektovanom životnom veku i
održanju svjetlosnog fluksa prema
standardima LM80/TM21.
- Fragmentacioni test protektora prema
standardu EN 60598-2-3.
- Test fotobiološke sigurnosti prema
standardu EN 62471.
- Termal test.
- Test bezbednosti na udar lopte DIN
17032-3:1997-04
Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom,
izdatu isključivo od fabrike u kojoj se
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svetiljka proizvodi ili sklapa. Svi atesti,
sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni
na srpskom ili engleskom jeziku.
Svetiljka slična tipu OMNISTAR
144LED/ 2259 Sym/ NW-4000K
6.5

Nabavka, isporuka i ugradnja standardnog
nosača svetiljke OMNISTAR (viljuška)

ком

76

Nabavka, isporuka i ugradnja predspojnog
uređaja, napojne jedinice za napajanje dve
svetiljke, montiranog u posebnom
ormariću,koji omogućava korišćenje LED
svetlosnog izvora projektovane snage 2x
463W.
Kućište i poklopac ormarića, izrađeni od
aluminijumske legure livene pod pritiskom
obojene elektrostatičkim postupkom bojom
u prahu, u boji AKZO 900 grey li na zahtev
6.6 po izboru investitora.
Ormarić se jednostavno montira u
predviđeni okvir na čeličnoj konstrukciji.
Stepen mehaničke zaštite IP65.
Dimenzije približno: 700x500x 200mm.
Težina približno: 23 kg.
Konektori između svetiljke i ormarića sa
napojnom jedinicom, ručno razdvojivi bez
upotrebe alata.Predspojni uređaj treba da
ima mogućnost regulacije svetlosnog fluksa
i snage izvora putem komandnog kabla.

ком

24

Nabavka, isporuka i ugradnja predspojnog
uređaja, napojne jedinice za napajanje dve
svetiljke, montiranog u posebnom
ormariću,koji omogućava korišćenje LED
svetlosnog izvora projektovane snage 2x
314W.
Kućište i poklopac ormarića, izrađeni od
aluminijumske legure livene pod pritiskom
obojene elektrostatičkim postupkom bojom
u prahu, u boji AKZO 900 grey li na zahtev
6.7 po izboru investitora.
Ormarić se jednostavno montira u
predviđeni okvir na čeličnoj konstrukciji.
Stepen mehaničke zaštite IP65.
Dimenzije približno: 700x500x 200mm.
Težina približno: 23 kg.
Konektori između svetiljke i ormarića sa
napojnom jedinicom, ručno razdvojivi bez
upotrebe alata.Predspojni uređaj treba da
ima mogućnost regulacije svetlosnog fluksa
i snage izvora putem komandnog kabla.

ком

8

Nabavka, isporuka i montaža predspojnog
uređaja, napojne jedinice za napajanje tri
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svetiljke, montiranog u posebnom
ormariću,koji omogućava korišćenje LED
svetlosnog izvora projektovane snage 3x
463W.
Kućište i poklopac ormarića, izrađeni od
aluminijumske legure livene pod pritiskom
obojene elektrostatičkim postupkom bojom
u prahu, u boji AKZO 900 grey li na zahtev
po izboru investitora.
Ormarić se jednostavno montira u
6.8
predviđeni okvir na čeličnoj konstrukciji.
Stepen mehaničke zaštite IP65.
Dimenzije približno: 700x500x 200mm.
Težina približno: 24 kg.
Konektori između svetiljke i ormarića sa
napojnom jedinicom, ručno razdvojivi bez
upotrebe alata.Predspojni uređaj treba da
ima mogućnost regulacije svetlosnog fluksa
i snage izvora putem komandnog kabla.

ком

4

Nabavka, isporuka i montaža kabela za
6.9 svetiljku OMNISTAR, l=10m, sa muškoženskim konektorom

ком

16

Nabavka, isporuka i montaža kabela za
6.10 svetiljku OMNISTAR, l=15m, sa muškoženskim konektorom

ком

22

Nabavka, isporuka i montaža kabela za
6.11 svetiljku OMNISTAR, l=20m, sa muškoženskim konektorom

ком

28

Nabavka, isporuka i montaža kabela za
6.12 svetiljku OMNISTAR, l=30m, sa muškoženskim konektorom

ком

10

7. ZAVRŠNI RADOVI

Јед. мере

Ispitivanje celokupne elektroenergetske
instalacije i pribavljanje potrebnih atesta za
7.1 ugrađeni materijal kao i od nadležnih
паушално
organa o kvalitetu instalacije i zaštite.
Pripremno završni radovi.

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ
(збир свих радова по позицијама)

Кол Јединичн Укупно
Укупно са
и
а цена без пдвпдв-ом
чина без пдв-а
а

1

___________________________________
динара без пдв-а
___________________________________
динара са пдв-ом

Цена је фиксна и не може се мењати.
Уз понуду доставити Потврду произвођача понуђених светиљки да је понуђач овлашћен и
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обучен за рад на постављању истих. Понуде без ове потврде сматраће се неисправном.

Рок плаћања: _____________ дана рачунајући од дана пријема рачуна, (не може бити краћи од
45 дана од дана потписивања Записника о примопредаји радова и коначног обрачуна);
 износ авансног плаћања: ____ % од укупне цене из понуде (не може бити већи од
30%)
 Начин плаћања:
____ ( налог за пренос),
 Рок извођења радова: _____ дана (најдуже 45 дана од дана увођења у посао од стране
Наручиоца)
 Гарантни рок за изведене радове и за уграђени и материјал и светиљке износи:__________
месеци/ година рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова (не може
бити краћи од 5 година)
 Рок за отклањање недостатака у гарантном року:________сати/дана рачунајући од дана
упућивања позива од стране Наручиоца, ( не може бити дужи од 48 сати)
 Рок важности понуде је: ______________ дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда
(минимум 90 дана ).
 Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део
предметна набавке који ће бити извршен преко подизвођача _________________________


Понуду дајем (заокружити):

а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем

М.П

Понуду дао:
______________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.-

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
дајемо следећи:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка

Износ

УКУПНО:

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. Трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
дајемо следећи:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)
ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.Назив понуђача:
седиште:
адреса:

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
дајемо следећи:

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

Обавезујемо се да ћемо у тренутку закључења уговора за јавну набавку 5/16-1 предати наручиоцу:
1. оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
2. оргинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску
гаранцију за повраћај аванса,
3. оригинал Обавезујуће писмо о намерама банке да изда банкарску гаранцију за добро
извршење посла),
4. оргинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

У____________________ дана ________2017. године
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
дајемо следећи:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре цене:

1
Назив радова
Радови
на
санацији
електроенергетских
инсталација
спортске
(велике)
дворане
ЈП
„СПЦ Војводина“

2

3

4

Кол. Укупна цена
без пдв-а

1

Стопа пдв-а

5
Износ пдв-а

6
Укупна цена са
пдв-ом

_____%

Упутство за попуњавање:
Цене се исказују у динарима.
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 % ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати износ ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке.

М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________

Комисија за јавне набавке ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад – ЈН 10/17-1
Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“

54/67

ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15),
израђен је овај:
МОДЕЛ
У Г О В О Р А
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

између:
1. ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул.
Сутјеска бр. 2, матични бр.:08157359; ПИБ:100236311; текући рачун бр.:200-2388480101001-55
који се води код „Банке поштанске штедионице“ ад Београд, кога заступа законски заступник мр
Милан Јарић, директор као Наручилац (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ИЗВОЂАЧ: ________________________________________________, ПИБ: ______________,
матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога заступа директор
_________________________ (у даљем тексту: Извођач).
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС» број
124/2012, 14/2015, 68/2015) и позива за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији
електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“ бр. 10/17-1
спровео отворени поступак јавне набавке радова према конкурсној документацији број
____________________у даљем тексту: Конкурсна документација),
- да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора Извођачу, број: _____ од ________ 2017. године (попуњава наручилац)
- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број ____, чији су чланови групе
следећи:
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према
наведеном моделу уговора)
- да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила Споразум о заједничком извршењу
јавне набавке број_________ од _________ године, којим је прецизирана одговорност сваког
понуђача из групе понуђача за извршење уговора и која је саставни део овог уговора.
Да је Извођач делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има:
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______%
од укупне вредности понуде.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______%
од укупне вредности понуде.
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* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________,
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______%
од укупне вредности понуде.
(попуњава се само у случају понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је
поверено делимично извршење набавке).
Члан 1.
Предмет уговора је Извођење радова на санацији електроенергетских инсталација спортске
(велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“ и ближе је одређен прихваћеном понудом Извођача
број_____од _______2017. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком
документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет Уговора Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу,
материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско- занатске и припремно
завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова кoји су предмет овог
уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Овог уговора износи укупно
_______________динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
Вредност ПДВ-а износи _______________ динара.
Извођач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. тачка 3.
Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр.., 61/2005, 61/2007,
93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. Закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.
изн., 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.).
Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена из
усвојене понуде извођача радова.
Јединиче цене из става 3. овог члана су фиксне до завршетка радова.
Стварна вредност радова и услуга ближе описаних у члану 1. овог Уговора биће утврђена на
основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних
цена из усвојене понуде.
Извођач може уговорене количине да мења уз писмену сагласност Наручиоца, с тим што
укупна вредност уговорених радова из основног уговора остаје непромењена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања, припремних радова, помоћних материјала и
опреме, трошкове од 10% контролних испитивања по налогу надзорног органа, трошкове издавања
средстава обезбеђења и све остале зависне трошкове Извођача.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- 30% - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, након што
Понуђач преда Наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
ц) полисе осигурања;
тако што ће се износ сваке привремене ситуације умањити сразмерно проценту примљеног аванса,
до коначног урачунавања уплаћеног аванса.
- 70% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављена
привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова из
члана 1. овог уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију за
добро извршење посла и полису осигурања.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
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Члан 4.
Извођач је дужан да преда Наручиоцу:
- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења
уговора, банкарску гаранцију за повраћај аванса која мора бити безусловна и платива на први
позив, у висини од 30% од вредности уговора без ПДВ-а и која мора трајати најмање до уговореног
рока за извршење радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи
гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења
уговора, банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности
закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока
за коначно извршење посла, стављања предмета јавне набавке у функцију (потписивања
записника о примопредаји радова). Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви
елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом.
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач
не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној
набавци.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
-Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу у
тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано Записником о
примопредаји радова.
Изабрани извођач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у
гарантном року издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, Рок важења банкарске
гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Извођач може поднети гаранције
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања
квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају
наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са
пажњом доброг привредника.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _________
календарских дана (а који не може бити дужи од 45 календарских дана) рачунајући од дана
увођења Извођача радова у посао.
Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, и то:у случају елемнетарних
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непогода и дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације по налогу
наручиоца, у случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз
сагласност наручиоца и стручног надзора, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од
сазанања за околности из става 3. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну
писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим
прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком
документацијом и овим уговорм, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.
Извођач се обавезује:
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана
достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматарње и даље поступање; неблаговремено
уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће
бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок извођења радова
-да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорних извођача
радова који поседују одговарајуће лиценце одговорног извођача радова у складу са чланом 152.,
став 1., тачка 2. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
-да се строго придржава мера заштите на раду;
- именује лице за безбедност и здравље на раду (у складу са Законом о безбедности и здрављу на
раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015).
-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту
посла и у уговореном року;
-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим
стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима
и мерама за материјале које користи приликом извођења радова. Уколико Наручилац утврди да
употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује
његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу
квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред
тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала
и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа
за време укупног трајања извођења радова;
-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који морају
бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова;
-да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова;
-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку
или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала,
опреме,или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;
-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
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-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем
овде уговорених радова;
-након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију, одвезе
шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови;
-сноси трошкове израде пројеката изведеног објекта у складу са важећим прописима (уколико при
извођењу радова дође до одступања од одобреног Идејног пројекта, узрокованог грешком
извођача);
-обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед објекта;
-отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року;
- учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун;
- видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по увођењу у посао,
у сагласности са чл.149. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и по упутству Корисника.
Члан 7.
Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави
Наручиоцу детаљни динамички план извођења уговорених радова.
Уколико Наручилац утврди да Извођач не реализује радове у складу са детаљним динамичким
планом, и ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана уручења писменог
упозорења, Наручилац не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац
има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши наплату гаранције банке за
добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог извођача падају на терет
Извођача.
Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од даљег
рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз наплату гаранције за добро извршење посла
у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете.
Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим
средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, односно средствима и радном
снагом коју обезбеђује у складу са условима из конкурсне документације и Понуде.
Члан 8.
Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте
радова из понуде, са личним лиценцама, и да иста достави стручном надзору.
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и
изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач је у обавези да,
пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, добије писмену
сагласност Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, Извођач је
дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све
услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи.
Члан 9.
Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са
предмером радова из Понуде Извођача, у року до 7 (седам) дана од дана закључења Уговора,
достави Наручиоцу:
1. На усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова. Динамички план мора
бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни
планови и то:
- план ангажовања потребне радне снаге;
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-

план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;
план набавке потребног материјала;
финансијски план реализације извођења радова по месецима;
пројекат организације градилишта.

Члан 10.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне
заштите.
Уколико извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне
и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.
Члан 11.
Наручилац је дужан :
- да обезбеди документацију за извођење радова
- да решењем именује стручни надзор.
Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора осигура радове,
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурања објекта у
изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је такође дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, достави
наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица,са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским
прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач је обавезан да достави, пре истека
уговореног рока,полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне
заштите.
Уколико извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју
искључиву прекршајну и кривичну одговорност, једини сноси накнаду за све настале материјалне
и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора
Члан 13.
Гарантни рок за изведене радове износи ____ година (минимално 5 година) рачунајући од дана
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине
врсте објеката односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011) другачије одређено. За
уграђене материјале и опрему важи гарантни року складу са условима произвођача, који тече од
дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
Члан 14.
У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о томе
обавести Извођача, у року од 15 (петнаест) дана од дана сазнања за недостатке.
Извођач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке, као и
скривене мане, у супротном Наручилац задржава право, да на терет Извођача радова ангажује
другог извођача радова за отклањање предметних недостатака, наплатом гаранције банке за
отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог члана, Наручилац има право да
од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Члан 15.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертфикате квалитета и атесте
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који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.
Уколико наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу
квалитета . Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
наручилац има право да тражи да извођач уклони изведене радове и да их о свом трошку поново
изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.Уколико извођач у
одређеном року то не учини,наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на
трошак Извођача по овом уговору.
Члан 16.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у
писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности наручиоца мења обим уговорених радова и
изводи вишкове радова. Уколико је наручилац сагласан са истим исти ће се уговорити у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Члан 17.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.
Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.
Члан 18.
У случају да током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно
извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, уколико је претходно
прибављено позитивно мишљење Управе за јавне набавке.
Члан 19.
Технички преглед радова обезебдиће наручилац, у складу са Законом.
Извођач је дужан да сарађује са Комисијом за технички преглед и да поступи по свим
захтевима те Комисије.
Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну
документацију према Закону о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилнику о садржини и начину вршења техничког
прегледа, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за
употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима
за поједине врсте објеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016).
Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем констатује
примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.
Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед,
Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем наплате
гаранције банке за добро извршење посла.
По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац, и Извођач ће,
без одлагања, а најкасније у року 7(седам) дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну
изведених радова. Комисија је састављена у складу са одредбама Правилника наведеног у ставу 2.
овог члана, односно релевантног важећег прописа који регулише предметну област.
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Члан 20.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Комисију за примопредају и коначан обрачун радова чине представници наручиоца, Извођача
и стручни надзор.
Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка
радова.
Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и записник о
коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који
се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен
завршености истих, одговарајуће табеле свих уграђених маеријала са приложеним атестима, као и
пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о
планирању и изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања
и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.Уколико те недостатке извођач не почне
да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране наручиоца и ако их не отклони у
споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача.
У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњавање и записнички
то констатује.Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде.
Члан 21.
Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће наручиоцу уговорену
казну у износу 5‰ (пет промила) од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, а
највише до 5% за целокупан период закашњења.
Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Члан 22.
Наручилац и извођач имају право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) радних дана, као и
ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из
неоправданих разлога касни са извођењем радова
- уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама
стручног надзора
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 23.
У случају једностранг раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову
реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог
извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају
обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова
по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
У случају раскида Уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да
наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним
радовима до дана раскида Уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид
Уговора.
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Члан 24.
Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка
јавне набавке, која наступи током важења овог Уговора као уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
Члан 25.
Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, као и
одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије .
Члан 26.
Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати
решити споразумно, а уколико то није могуће исте уговарају надлежност стварно и месно
надлежног суда у Новом Саду.
Члан 27.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања
банкарских гаранција из члана 4. Уговора и полиса осигурања из члана 12. Уговора.
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако извођач у року
од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора не достави банкарске гаранције из члана 4.
Уговора и уколико не достави полисе осигурања из члана 12. Овог уговора.
Члан 28.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих 3 (три) примерка задржава
Наручилац, а 1 (један) примерак Извођач за своје потребе.
ИЗВОЂАЧ:

________________________

НАРУЧИЛАЦ:
ЈП „Спортски и пословни центар Војводина”
Нови Сад
________________________
мр Милан Јарић, директор
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
дајемо следећи:

ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________[навести
поступку јавне набавке број: 10/17-1

назив

понуђача]

у

Изјављујем да сам обишао места извођења Радови на санацији електроенергетских инсталација
спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“ Нови Сад, Сутјеска 2 и да сам извршио увид у
пројектну документацију, те да сам упознат са свим релевантним чињеницама везаним за
предметну јавну набавку.

Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.-

ПОТВРДА ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________[навести
поступку јавне набавке број: 10/17-1.

назив

понуђача]

у

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да опрема коју
нудимо у оквиру техничке спецификације за јавну набавку радова- Радови на санацији
електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“ Нови Сад,
Сутјеска 2, одговара минималним траженим техничким карактеристикама Наручиоца наведеним у
техничкој спецификацији.

Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 11.Назив понуђача:
Седиште:
Адреса:

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
на санацији електроенергетских инсталација
р.б

Назив Наручиоца

Број и датум
Вредност уговорених
закљученог уговора радова из уговора

Вредност извршених
радова из окончане
ситуације

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 12.ПОТВРДА
Назив наручиоца
Адреса наручиоца
Особа за контакт-функција
Телефон и мејл адреса

Овим потврђујемо да је:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________
(наручилац уписује име, седиште и матични број понуђача)
квалитетно и у уговореном року извршио радове (навести назив):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________
Вредност уговорених радова на основу Уговора број:__________________ од дана:
______________износи ________________ динара без пдв-а, док је укупна вредност извршених
радова према окончаној ситуацији износила _____________________ динара без пдв-а.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку Јавне набавке – Радови на санацији
електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“ број 10/17-1 и у
друге сврхе се не може користити.

Наручилац:
Датум издавања:_____________

М.П.
_____________________
(потпис овлашћеног лица )

(Образац копирати у потребном броју примерака –за сваки наведени уговор у референц листи)
(Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, а која у потпуности садржи елементе обрасца)
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