Музичка школа ''Исидор Бајић''
Његошева 9, Нови Сад
Број: 203
Датум: 30.04.2019. године
На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15.), чланом 2 . Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013) , Претходног обавештења о намери да спроведе поступак јавне
набавке број 154 од 16.01.2019. године и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 200 од
30.04.2019.године;
Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем директора број 201 од 30.04.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР
БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ - ЧЕТВРТА
ФАЗА ФИНАНСИРАЊА-ЈНОП 5/2019

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Конкурсна документација садржи:
опште податке о јавној набавци
податке о предмету јавне набавке
упутство понуђачима како да сачине понуду
образац понуде
врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова
образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се
доказује испуњеност тих услова
7) модел уговора
8) образац структуре цена , са упутством како да се попуни
9) други обавезни обрасци
10) образац трошкова припреме понуде
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Април 2019.године
Нови Сад
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) подаци о наручиоцу:
Музичка школа ‘‘Исидор Бајић’’
Нови Сад
Његошева 9
ПИБ: 102028953,
МАТ.БРОЈ:08066922
Интернет страница:www.isidorbajic.edu.rs
е – mail:isabajic@sbb.rs
2)врста поступка и законска регулатива:
Отворени поступак, у складу са чланома 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/15и 68/15),набавка радоваИзградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном
двораном - четврта фаза финансирања
На ову јавну набавку ће се примењивати:
 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15и 68/15)
 Закон о општем управном поступку
 Закон о облигационим односима
 Закон о планирању и изградњи објеката
 Закон о безбедности и здрављу на раду
 Закон о заштити од пожара
 подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.
3)предмет јавне набавке :
Предмет јавне набавке – Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у
Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања
4)Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
5) Контакт особе:
 Миленковић Владимир, емаил ; isabajic@sbb.rs
 Шкрбић Славица , емаил : isabajic@sbb.rs
2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке je Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у
Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања, а према техничкој
спецификацији датој у Конкурсној документацији.
Називи ознака из општег речника:
шифра 45212320 – Радови на изградњи зграда за уметничко извођење
.
Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца.
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) Језик на којем мора да буде састављена понуда
Понуда и остала документација која се односе на понуду морају бити на српском језику.
2) подаци о обавезној садржини понуде:
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у
упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се
утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно
установила квалификованост понуђача.
Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају
трошкове које понуђач има у реализацији набавке .
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да
ли је затворена онако како је предата.
Понуда садржи следеће:
- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75.
и 76 ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;
- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и
печатом понуђача;
- попуњен, потписан и печатом оверен Образац предмер радова, са потписом овлашћеног
лица и печатом понуђача
- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне листе ( образац
потписује и оверава претходни наручилац)
- попуњен, потписан и печатом оверен образац РЛ списак изведених радова
- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са
подизвођачем
- попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у
заједничкој понуди у колико понуду подноси група понуђача
- попуњен , потписан и печатом оверен образац структуре цена
- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди
- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања
понуде поштовали важеће прописе о заштитина раду , запошљавању и условима рада , заштити
животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да
је сагласан са садржином Модела уговора
- попуњен , потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о
извршеном увиду на лицу места и увид у техничку документацију.
- копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање
- динамички план са приказом трајања активности и бројем радника по активности , који
мора бити у складу са роком извршења радова и захтеваним минималним бројем радника
- изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави.
- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде
3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде
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Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана
или читко попуњена штампаним словима,свака страна оверена печатом и потписом овлашћеног
потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.
Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или
подебљавање мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача.Факсимил понуђача није
дозвољен.
Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из
групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се
понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке.
4) Понуде са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и
позивом:
Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу
објављеног јавног позива за доделу јавне набавке радова Изградња објекта Музичке школе „Исидор
Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају
испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке , а на основу објављеног јавног позива.
6) подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Музичка школа ‘‘Исидор Бајић’’Нови
Сад,Његошева 9 , са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНОП 5/2019–
Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном
двораном - четврта фаза финансирања. поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и
име особе за контакт.
Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 21.05.2019. .године до 12.00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до
21.05.2019.године до 12,00 часова.
Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за
подношење понуда сматраће се неблаговременом.
7) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:
Јавно отварање понуда обавиће се 21.05.2019 године у 13,00 часова, у просторијама Музичка
школа ‘‘Исидор Бајић’’Нови Сад,Његошева 9
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да
својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за
јавну набавку.
8) рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
9) Начинизмене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији.
 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Музичка школа ‘‘Исидор
Бајић’’Нови Сад,Његошева 9
, са назнаком:
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„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП 5/2019Изградња објекта
Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта
фаза финансирања
или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП 5/2019 Изградња објекта
Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта
фаза финансирања
или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП 5/2019 Изградња објекта
Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта
фаза финансирања
10) обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:
На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну
понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач.
11) Учешће подизвођача у понуди:
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о
подизвођачу и да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу,
а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а
уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Подизвођач може испуњавати додатне услове за само онај део набавки за које је у понуди наведено
да ће он извршити.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о
испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.
Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице
испуњав све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу
наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно
добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
12) обавештење о заједничкој понуди :
Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.
Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се
обавезују на заједничко извршење набавке.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
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1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
3) неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у складу са Законом.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о
јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из
члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.
У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач
који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун
може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.
13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:
Рок извршења не може бити дужи од 10 месеци , од момента увођења у посао.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао
извршено даном кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац
- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију
- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,
- изврши уплату аванса
- Извођач достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла и авансно плаћање.
Начин и услови плаћања: Плаћање се врши 30% од вредности уговора авансно, по достављању
банкарске гаранције за авансно плаћање , који мора бити оправдан закључно са испостављањем
окончане ситуације, а простали износ у року од 45 дана по испостављеним привременим и окончаној
ситуацији.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу
изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји
радова и коначном обрачуну.
Наручилац ће плаћање по испостављеним привременим ситуацијама у 2019 години вршити до максимало
планираних средстава у Буџету Града Новог Сада , односно финансијском плану Наручиоца , а за преостали
део извршених радова плаћање ће се вршити у 2020 години у складу са пројекцијом одлуке о буџету Града
Новог Сада и пројекцијом финансијског плана Градске управе за образовање за 2020 години.
Гарантни рокови: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје
радова
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком ориналног
произвођача са атестима за уграђени материјал и тече од дана примопредаје радова.
Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да исте
отклони у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
ОСТАЛИ УСЛОВИ :
- Понуђач мора да поднесе доказ да располаже довољним : пословним , финансијским,
кадровским и техничким капацитетом ,траженим у обрасцу за оцену испуњености
услова из члана 75 и 76 закона и упутству какао се доказује испуњеност тих услова.
- Понуђач мора да достави и копију судски овереног образаца ОП – овера потписа
лица овлашћеног за заступање.
- Понуђач је у обавези да достави динамички план са приказом трајања активности и
бројем радника по активности , који мора бити у складу са роком извршења радова
и захтеваним минималним бројем радника
Радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизирани у техничкој
документацији.
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Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне марке
тражених добара,су само дескрпктивног карактера, а не рескриптивног. Понуђач може заменити
тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, а уз које је наручилац додао «или
одговарајуће « у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или
супериорене у односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што доказује достављањем
документа којима се доказује сагласност тих понуђених добара са конкурсном документацијом.
Одговарајући доказ може бити потврда,технички досије или извештај са тестирања које је спровела
овлашћења организација и слично понуђених добара.
Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.
14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима.
Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се,
сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене
који чини саставни део ове конкурсне документације.
Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве,
осим у случају предвиђеним чл. 107. ст. 4. ЗЈН.
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона
15) Средство финансијског обезбеђења :
Врста финансијског обезбеђења:.
1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:
А) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих
обавеза у поступку јавне набавке у виду банкарскегаранције у износу од 1% од вредности понуде
без пдв-а са роком важности најмање 90 дана од дана отварања понуда
Наручилац може 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 одбије да потпише или не потпише
уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу
са захтевима из конкурсне документације.
Б) обавезујуће писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за авансно плаћање у
висини 30 % од вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за
извршење посла
В) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла
у износу од 10% понуђене цене без пдв, важости минимум 30 дана дуже од рока за извршење посла.
Г) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака
у гарантном року, у износу 5 % од понуђене цене без пдв , важости минимум 5 дана дужим од
гарантног рока за изведене радове.
2) Изабрани понуђач је дужан одмах, а најдаље у року од 15 дана по закључењу уговора достави
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 30% од уговорене вредности радова
без пдв-а са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је
наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из
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уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
У колико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око
прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с 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 (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
3)Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан одмах, а најдаље у року од 15дана од дана
закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10 % уговорене вредности без пореза на
додату вредност.Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око
прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с 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 (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
4) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске
гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће
отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а
који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова
и материјала.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг) Сви трошкови око
прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с 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 (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
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2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде,
односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем
десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
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.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди.
17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Музичка школа ‘‘Исидор Бајић’’Нови
Сад,Његошева 9 или путем емаила: isabajic@sbb.rs, са назнаком - „Додатне
информације/појашњења за Комисију за јавну набавку радова Изградња објекта Музичке школе
„Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза
финансирања, ЈНОП 5/2019“,тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези
са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.Комуникација у
поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну
документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Обавештењео продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
18) рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 90 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
19) Негативне референце:
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4)одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
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предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда
Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним
набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и
допуштене исправке :
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 понуда. Понуђач је у обавези да
наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли
прихвата исправљене износе из понуде.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
21) рок за закључење уговора:
Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 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.
Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не
достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу , наручилац
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити
обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива,
наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два
дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
22)Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума најнижа понуђена
цена
23) Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнакио ценом
Уколико се у избору најповољније понуде појаве две или више понуда са једнаком ценом,
понуда са најдужим гарантним роком сматраће се као најповољнија.
24) Обустава поступка јавне набавке
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.
25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач је дужан да у понуди 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
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
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26) Заштита права понуђача
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње,
осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес
за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права ЈНОП 05/2019
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.
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 указао Наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да
зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 02-2019, сврха уплате: ЗЗП,
наручилц Музичка школа ''Исидор Бајић'' и ознака набавке ЈНОП 5/2019, корисник: буџет
Републике Србије) уплати таксу и то:
 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина
позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње
Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса износи 250.000,00 динара, обзиром да
процењена вредност јавне набавке прелази износ од 120.000.000,00 динара;
 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете после истека
рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној набавци, висина таксе
се одређује према процењеној вредности јавне набавке (коју понуђачи сазнају у поступку
отварања понуда)и износи 0,1% процењене вредности јавне набавке;
 уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној набавци,
висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор, па ако та
цена не прелази 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, а ако та цена
прелази 120.000.000,00 динара, такса износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен
уговор.
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УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто
да је уплата таксе реализована и
датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156.став 1. тачка3. ЗЈН чија се уплата врши износи 250.000,00
динара;
(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845- 06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) модел и позив на број: 02-2019
(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 5/2019 наручиоца Музичка
школа ‘‘Исидор Бајић’’Нови Сад,Његошева 9
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и
назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници
буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права
на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу
на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака
странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву
за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је
извршни наслов.
27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона
Наручилац је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.
28. Измене током трајања уговора
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Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним
набавкама.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу
са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних
набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су
у истом наведени
Образац понуде:
ПОНУДА за јавну набавку радова-Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске
школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања,ЈНОП 05/2019на основу
Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 30.04.2019.. године
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача :
Правни облик:
Седиште и адреса понуђача:
Матични број:
Назив и шифра делатности:
ПИБ:
Назив банке и
Број рачуна:
Телефон:
E – mail адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуда се подноси:
-самостално
као заједничка
као понуда са
понуда(уписати назив
подизвођачем(уписати
и седиште чланова
назив и седиште
групе)
подизвођача)

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Укупна цена без пдв:
Гарантни рок:
Рок извођења радова:
Број објеката
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Вредност изведених радова

Референце
понуђача
-Број
јавних објеката и вредност
радова на којима су изведени
грађевински радови у последњих
пет година.
Обим ангажовања подизвођача: проценат ангажовања

део предмета набавке који ће се
обавити преко подизвођача

М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВАИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У
НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ - ЧЕТВРТА ФАЗА ФИНАНСИРАЊАЈНОП 5/2019
( на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без пдв-а)

RB

Jed.
Mere

Kol.

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

4

kom

5

Modul Cat.6a STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT

kom

2

Modul Cat.5e STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ5GWS

kom

84

kom

20

kom

1

kom

5

Naziv

1

STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM

2

BD2 (CCTV) - Slobodnostojeći 19" rack orman visine
45HU, osnove dimenzija 800x800mm (ŠxD), sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju.
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje
potencijala. Orman sličan tipu SCHRACK DS458080-A
sa bravicom DV900333--. U orman se montira sledeća
oprema:
LED svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta, slična
tipu SCHRACK DV900336-A
Četka za krovni uvod kablova u orman, slična tipu
SCHRACK DBK24800-Ventilatorski panel sa tri ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, sličan tipu
SCHRACK DLT44803-A
Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za
smeštanje 24xRJ45 modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS
Panel za ranžiranje kablova, 1HU, sa 5 većih PVC
prstenova, sličan tipu SCHRACK DBK14805--

Nosač kablova, prsten, za vertikalno vođenje kablova,
80x80, sličan tipu SCHRACK DBKO8080-FO PATCH panel za 16 SC FO konektora, OM2, sličan
tipu SCHRACK HSELS165CG
Fiksna polica, 1HU, dubine 650mm, slična tipu
SCHRACK DFS14865-C
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Jed. Cena
RSD

Ukupno
RSD

Patch kabl Cat. 6a STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa LS0H omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H6GSG02K0G;

kom

2

Patch kabl Cat. 5e STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa PVC omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H5GLG02K0G;

kom

84

Razvodni panel sa 7 utičnica i prekidačem, 230VAC /
50Hz, sličan tipu SCHRACK IU070107-B;

kom

2

FDP.1 - Slobodnostojeći 19" rack orman visine 37HU,
osnove dimenzija 600x600mm (ŠxD), sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju.
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje
potencijala. Orman sličan tipu SCHRACK DS376060-A
sa bravicom DV900333--. U orman se montira sledeća
oprema:

kom

1

LED svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta, slična
tipu SCHRACK DV900336-A

kom

1

Četka za krovni uvod kablova u orman, slična tipu
SCHRACK DBK24800--

kom

1

Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, sličan tipu
SCHRACK DLT44802-A

kom

1

kom

3

kom

6

kom

2

kom

57

Modul Cat. 5e STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ5GWS

kom

20

Nosač kablova, prsten, za vertikalno vođenje kablova,
80x80, sličan tipu SCHRACK DBKO8080--

kom

16

FO PATCH panel za 16 SC FO konektora, OM2, sličan
tipu SCHRACK HSELS165CG

kom

1

Fiksna polica, 1HU, dubine 650mm, slična tipu
SCHRACK DFS14865-C

kom

4

Nabavka, isporuka i montaža.
3

Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za
smeštanje 24xRJ45 modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS
Panel za ranžiranje kablova, 1HU, sa 5 većih PVC
prstenova, sličan tipu SCHRACK DBK14805-Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45, UTP, 4 pina,
sličan tipu SCHRACK HSERU25IGC
Modul Cat. 6a STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT
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Patch kabl Cat. 6a STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa LS0H omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H6GSG02K0G;
Patch kabl Cat. 5e STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa PVC omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H5GLG02K0G;
Razvodni panel sa 7 utičnica i prekidačem, 230VAC /
50Hz, sličan tipu SCHRACK IU070107-B;

kom

57

kom

20

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

3

kom

6

kom

2

kom

64

kom

20

kom

16

FO PATCH panel za 16 SC FO konektora, OM2, sličan
tipu SCHRACK HSELS165CG

kom

1

Fiksna polica, 1HU, dubine 650mm, slična tipu
SCHRACK DFS14865-C

kom

4

Nabavka, isporuka i montaža.
4

FDP.2 - Slobodnostojeći 19" rack orman visine 37HU,
osnove dimenzija 600x600mm (ŠxD), sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju.
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje
potencijala. Orman sličan tipu SCHRACK DS376060-A
sa bravicom DV900333--. U orman se montira sledeća
oprema:
LED svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta, slična
tipu SCHRACK DV900336-A
Četka za krovni uvod kablova u orman, slična tipu
SCHRACK DBK24800-Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, sličan tipu
SCHRACK DLT44802-A
Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za
smeštanje 24xRJ45 modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS
Panel za ranžiranje kablova, 1HU, sa 5 većih PVC
prstenova, sličan tipu SCHRACK DBK14805-Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45, UTP, 4 pina,
sličan tipu SCHRACK HSERU25IGC
Modul Cat. 6a STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT
Modul Cat. 5e STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ5GWS
Nosač kablova, prsten, za vertikalno vođenje kablova,
80x80, sličan tipu SCHRACK DBKO8080--
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Patch kabl Cat. 6a STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa LS0H omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H6GSG02K0G;

kom

64

Patch kabl Cat. 5e STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa PVC omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H5GLG02K0G;

kom

20

kom

2

FD1.1 - Slobodnostojeći 19" rack orman visine 32HU,
osnove dimenzija 600x600mm (ŠxD), sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju.
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje
potencijala. Orman sličan tipu SCHRACK DS326060-A
sa bravicom DV900333--. U orman se montira sledeća
oprema:

kom

1

LED svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta, slična
tipu SCHRACK DV900336-A

kom

1

Četka za krovni uvod kablova u orman, slična tipu
SCHRACK DBK24800--

kom

1

kom

1

kom

3

kom

6

Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45, UTP, 4 pina,
sličan tipu SCHRACK HSERU25IGC

kom

2

Modul Cat. 6a STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT

kom

52

kom

6

kom

16

kom

1

kom

4

Razvodni panel sa 7 utičnica i prekidačem, 230VAC /
50Hz, sličan tipu SCHRACK IU070107-B;
Nabavka, isporuka i montaža.
5

Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, sličan tipu
SCHRACK DLT44802-A
Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za
smeštanje 24xRJ45 modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS
Panel za ranžiranje kablova, 1HU, sa 5 većih PVC
prstenova, sličan tipu SCHRACK DBK14805--

Modul Cat. 5e STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ5GWS
Nosač kablova, prsten, za vertikalno vođenje kablova,
80x80, sličan tipu SCHRACK DBKO8080-FO PATCH panel za 16 SC FO konektora, OM2, sličan
tipu SCHRACK HSELS165CG
Fiksna polica, 1HU, dubine 650mm, slična tipu
SCHRACK DFS14865-C
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Patch kabl Cat. 6a STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa LS0H omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H6GSG02K0G;

kom

52

Patch kabl Cat. 5e STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa PVC omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H5GLG02K0G;

kom

6

Razvodni panel sa 7 utičnica i prekidačem, 230VAC /
50Hz, sličan tipu SCHRACK IU070107-B;

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

5

Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45, UTP, 4 pina,
sličan tipu SCHRACK HSERU25IGC

kom

2

Modul Cat. 6a STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT

kom

40

kom

5

Nosač kablova, prsten, za vertikalno vođenje kablova,
80x80, sličan tipu SCHRACK DBKO8080--

kom

16

FO PATCH panel za 16 SC FO konektora, OM2, sličan
tipu SCHRACK HSELS165CG

kom

1

Nabavka, isporuka i montaža.
6

FD1.2 - Slobodnostojeći 19" rack orman visine 32HU,
osnove dimenzija 600x600mm (ŠxD), sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju.
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje
potencijala. Orman sličan tipu SCHRACK DS326060-A
sa bravicom DV900333--. U orman se montira sledeća
oprema:
LED svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta, slična
tipu SCHRACK DV900336-A
Četka za krovni uvod kablova u orman, slična tipu
SCHRACK DBK24800-Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, sličan tipu
SCHRACK DLT44802-A
Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za
smeštanje 24xRJ45 modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS
Panel za ranžiranje kablova, 1HU, sa 5 većih PVC
prstenova, sličan tipu SCHRACK DBK14805--

Modul Cat. 5e STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ5GWS
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Fiksna polica, 1HU, dubine 650mm, slična tipu
SCHRACK DFS14865-C
Patch kabl Cat. 6a STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa LS0H omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H6GSG02K0G;

kom

4

kom

40

Patch kabl Cat. 5e STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa PVC omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H5GLG02K0G;

kom

5

Razvodni panel sa 7 utičnica i prekidačem, 230VAC /
50Hz, sličan tipu SCHRACK IU070107-B;

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

4

Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45, UTP, 4 pina,
sličan tipu SCHRACK HSERU25IGC

kom

1

Modul Cat. 6a STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT

kom

32

Modul Cat. 5e STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ5GWS

kom

7

Nosač kablova, prsten, za vertikalno vođenje kablova,
80x80, sličan tipu SCHRACK DBKO8080--

kom

14

FO PATCH panel za 16 SC FO konektora, OM2, sličan
tipu SCHRACK HSELS165CG

kom

1

Nabavka, isporuka i montaža.
7

FD2.1 - Slobodnostojeći 19" rack orman visine 27HU,
osnove dimenzija 600x600mm (ŠxD), sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju.
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje
potencijala. Orman sličan tipu SCHRACK DS276060-A
sa bravicom DV900333--. U orman se montira sledeća
oprema:
LED svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta, slična
tipu SCHRACK DV900336-A
Četka za krovni uvod kablova u orman, slična tipu
SCHRACK DBK24800-Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, sličan tipu
SCHRACK DLT44802-A
Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za
smeštanje 24xRJ45 modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS
Panel za ranžiranje kablova, 1HU, sa 5 većih PVC
prstenova, sličan tipu SCHRACK DBK14805--
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Fiksna polica, 1HU, dubine 650mm, slična tipu
SCHRACK DFS14865-C
kom

4

Patch kabl Cat. 6a STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa LS0H omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H6GSG02K0G;

kom

32

Patch kabl Cat. 5e STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa PVC omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H5GLG02K0G;

kom

7

Razvodni panel sa 7 utičnica i prekidačem, 230VAC /
50Hz, sličan tipu SCHRACK IU070107-B;

kom

2

FD2.2 - Slobodnostojeći 19" rack orman visine 27HU,
osnove dimenzija 600x600mm (ŠxD), sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju.
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje
potencijala. Orman sličan tipu SCHRACK DS276060-A
sa bravicom DV900333--. U orman se montira sledeća
oprema:

kom

1

LED svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta, slična
tipu SCHRACK DV900336-A

kom

1

Četka za krovni uvod kablova u orman, slična tipu
SCHRACK DBK24800--

kom

1

kom

1

kom

2

kom

4

kom

1

kom

34

Modul Cat. 5e STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ5GWS

kom

5

Nosač kablova, prsten, za vertikalno vođenje kablova,
80x80, sličan tipu SCHRACK DBKO8080--

kom

14

Nabavka, isporuka i montaža.
8

Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, sličan tipu
SCHRACK DLT44802-A
Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za
smeštanje 24xRJ45 modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS
Panel za ranžiranje kablova, 1HU, sa 5 većih PVC
prstenova, sličan tipu SCHRACK DBK14805-Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45, UTP, 4 pina,
sličan tipu SCHRACK HSERU25IGC
Modul Cat. 6a STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT
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FO PATCH panel za 16 SC FO konektora, OM2, sličan
tipu SCHRACK HSELS165CG

kom

1

Fiksna polica, 1HU, dubine 650mm, slična tipu
SCHRACK DFS14865-C

kom

4

kom

34

kom

5

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

4

kom

1

kom

33

kom

10

kom

14

Patch kabl Cat. 6a STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa LS0H omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H6GSG02K0G;
Patch kabl Cat. 5e STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa PVC omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H5GLG02K0G;
Razvodni panel sa 7 utičnica i prekidačem, 230VAC /
50Hz, sličan tipu SCHRACK IU070107-B;
Nabavka, isporuka i montaža.
9

FD3.1 - Slobodnostojeći 19" rack orman visine 27HU,
osnove dimenzija 600x600mm (ŠxD), sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju.
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje
potencijala. Orman sličan tipu SCHRACK DS276060-A
sa bravicom DV900333--. U orman se montira sledeća
oprema:
LED svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta, slična
tipu SCHRACK DV900336-A
Četka za krovni uvod kablova u orman, slična tipu
SCHRACK DBK24800-Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, sličan tipu
SCHRACK DLT44802-A
Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za
smeštanje 24xRJ45 modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS
Panel za ranžiranje kablova, 1HU, sa 5 većih PVC
prstenova, sličan tipu SCHRACK DBK14805-Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45, UTP, 4 pina,
sličan tipu SCHRACK HSERU25IGC
Modul Cat. 6a STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT
Modul Cat. 5e STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ5GWS
Nosač kablova, prsten, za vertikalno vođenje kablova,
80x80, sličan tipu SCHRACK DBKO8080--
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FO PATCH panel za 16 SC FO konektora, OM2, sličan
tipu SCHRACK HSELS165CG

kom

1

Fiksna polica, 1HU, dubine 650mm, slična tipu
SCHRACK DFS14865-C

kom

4

kom

33

kom

10

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

3

kom

5

kom

1

Modul Cat. 6a STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT

kom

25

Modul Cat. 5e STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju, sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ5GWS

kom

7

Patch kabl Cat. 6a STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa LS0H omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H6GSG02K0G;
Patch kabl Cat. 5e STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa PVC omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H5GLG02K0G;
Razvodni panel sa 7 utičnica i prekidačem, 230VAC /
50Hz, sličan tipu SCHRACK IU070107-B;
Nabavka, isporuka i montaža.
10

FD3.2 - Slobodnostojeći 19" rack orman visine 27HU,
osnove dimenzija 600x600mm (ŠxD), sa staklenim
vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju.
Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja
potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje
potencijala. Orman sličan tipu SCHRACK DS276060-A
sa bravicom DV900333--. U orman se montira sledeća
oprema:
LED svetiljka, montaža na šine ili pomoću magneta, slična
tipu SCHRACK DV900336-A
Četka za krovni uvod kablova u orman, slična tipu
SCHRACK DBK24800-Ventilatorski panel sa dva ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, sličan tipu
SCHRACK DLT44802-A
Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za
smeštanje 24xRJ45 modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS
Panel za ranžiranje kablova, 1HU, sa 5 većih PVC
prstenova, sličan tipu SCHRACK DBK14805-Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45, UTP, 4 pina,
sličan tipu SCHRACK HSERU25IGC
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Nosač kablova, prsten, za vertikalno vođenje kablova,
80x80, sličan tipu SCHRACK DBKO8080-FO PATCH panel za 16 SC FO konektora, OM2, sličan
tipu SCHRACK HSELS165CG

kom

14

kom

1

kom

4

kom

25

kom

7

kom

2

Kompletna nadgradna jednostruka (slična tipu SCHRACK
HSEAP842WF + HSED01UW2S) utičnica sa 1xRJ-45
cat. 6a modulom (sličnim tipu SCHRACK
HSEMRJ6GWT). Nabavka, isporuka, montaža i
obeležavanje.

kom

123

Kompletna jednostruka nadgradna utičnica za montažu na
plafon (slična tipu SCHRACK HSEAP842WF +
HSED01UW2S) utičnica sa 1xRJ-45 cat.6a modulom
(sličnim tipu SCHRACK HSEMRJ6GWT). Nabavka,
isporuka, montaža i obeležavanje.

kom

23

kom

62

Kompletna dvostruka utičnica za montažu u parapet
(slična tipu SCHRACK, HSEMDR2W0F + 2x
HSEMD01W1F) sa 2xRJ-45 cat.6a modula (sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT). Nabavka, isporuka,
montaža i obeležavanje.

kom

3

Kompletna nazidna trostruka utičnica (slična tipu
SCHRACK, HSED03UW2S + HSEAP842WF) sa 3xRJ45 STP Cat.6a mikro modulom (sličan tipu SCHRACK
HSEMRJ6GBA) za montažu na zid. Nabavka, isporuka,
montaža i obeležavanje.

kom

11

Fiksna polica, 1HU, dubine 650mm, slična tipu
SCHRACK DFS14865-C
Patch kabl Cat. 6a STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa LS0H omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H6GSG02K0G;
Patch kabl Cat. 5e STP sa RJ45 konektorima na oba kraja,
sa PVC omotačem, dužine 2m, sive boje, sličan tipu
SCHRACK H5GLG02K0G;
Razvodni panel sa 7 utičnica i prekidačem, 230VAC /
50Hz, sličan tipu SCHRACK IU070107-B;
Nabavka, isporuka i montaža.
11

12

13
Kompletna nadgradna dvostruka utičnica za montažu na
zid (slična tipu SCHRACK, HSEAP842WF +
HSED02UW2S) sa 2xRJ-45 cat.6a modula (sličan tipu
SCHRACK HSEMRJ6GWT). Nabavka, isporuka,
montaža i obeležavanje.

14

15
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Kompletna ugradna trostruka utičnica (slična tipu
SCHRACK, HSED03UW2S) sa 3xRJ-45 STP Cat.6a
mikro modulom (sličan tipu SCHRACK HSEMRJ6GBA)
za montažu u stubić. Nabavka, isporuka, montaža i
obeležavanje.

kom

16

17

Prazna prolazna utičnica za 2xRJ45, bez modula

kom

27

18

Nespecificirani radovi (šlicovanje, bušenje, krpljenje...) i
sitan potrošan materijal.

paušal

1

paušal

1

/

/

16

19

Završna električna merenja, izdavanje atesta, obuka
korisnika i izrada tehničke dokumentacije izvedenog
objekta.

1

UKUPNO STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM:

2

VIDEO NADZOR (CCTV)
Kamere moraju biti pokrivene trogodišnjom
garancijom proizvođača. Kao dokaz podržanog
garantnog perioda neophodno je dostaviti potvrdu
proizvođača opreme
ili
lokalne kancelarije
proizvođača opreme (za teritoriju Republike Srbije)
koja
sadrži
sledeće
obavezne
elemente:
- Mora se odnositi na svu ponuđenu opremu sa jasno
navedenim
modelima
ponuđene
opreme;
- Mora biti naslovljena na predmetnu javnu nabavku;
- Mora se odnositi na teritoriju Republike Srbije;
- Mora nedvosmisleno i jednoznačno imati odrednicu
da je ponuđena oprema obuhvaćena garancijom
proizvođača opreme u minimalnom zahtevanom
trajanju.
Opciono navođenje mogućnosti doplate za garanciju,
ili mogućnosti naknadnog proširenja osnovne
garancije od strane Ponuđača (ukoliko je ona manja od
zahtevane)
neće
biti
prihvaćeno.
Čipset kamere mora biti dizajniran i proizveden od
strane proizvođača kamere u cilju boljih performansi,
direktne podrške, optimizacije softvera/firmvera i
sajber sekjuriti problema. Korišćenje OEM čipsetova
nije
dozvoljeno.
Proizvođač kamere mora obezbediti opciju dugoročne
podrške za upravljački softver (firmver) kamere iz
razloga bezbednosnih problema, novih funkcionalnosti
i kritičnih bagova koje se mogu pojaviti i kada
proizvođač prestane sa proizvodnjom tog proizvoda.
Kamere moraju posedovati otvorenu platformu koja
omogućava instalaciju/integraciju softvera drugih
proizvođača koji mogu unaprediti upotrebljivost
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kamere. Ova platforma mora omogućiti korisniku da
instalira/integriše različite analitičke aplikacije koje se
pokreću/rade direktno na kameri (npr. brojač ljudi,
prepoznavanje tablica, detekcija dima i sl.), i na taj
način omogući veću fleksibilnost celog sistema, bolju
prilagođenost potrebama korisnika kao i omogući
korišćenje dosta većeg broja video-analitičkih kamera
po
serveru.
Proizvođač kamere mora da obezbedi besplatan
softver za efikasno upravljanje kamerama, odnosno
njihovom instalacijom i bezbednosno-operativnim
zadacima. Softver mora da omogući brzu i laku
instalaciju novih uređaja, bekap i vraćanje svih
podešavanja kamere/uređaja. Softver za upravljanje
kamerama mora posedovati funkciju centralizovane i
efikasne instalacije nadogradnji firmvera i aplikacija
na kamerama u sistemu pojedinačno ili grupno.
Primena sajbesekjuriti kontrola kao što su upravljanje
HTTPS i 802.1x sertifikatima, upravljanje korisnicima
i lozinkama mora biti deo funcionalnosti softvera za
upravljanje
kamerama.
Kamere moraju biti nativno (putem drajvera)
integrisane u VMS u cilju omogućavanja svih
funkcionalnosti i mogućnosti i kamere i VMS-a. Kao
dokaz, Ponuđač u okviru svoje ponude za kamere
mora dostaviti potvrdu proizvođača VMS-a ili lokalne
kancelarije (za teritoriju Republike Srbije)
proizvođača VMS-a, koja sadrži sledeće obavezne
elemente:
- Mora se odnositi na svu ponuđenu opremu sa jasno
navedenim
modelima
ponuđene
opreme;
- Mora biti naslovljena na predmetnu javnu nabavku;
- Mora se odnositi na teritoriju Republike Srbije;
- Mora nedvosmisleno i jednoznačno imati odrednicu
da je ponuđena oprema nativno (putem drajvera)
integrisana
u
VMS.
"
SUTEREN I PRIZEMLjE

3.1

Dan/noć, kompaktna „bulet“ HDTV kamera za
spoljnu montažu, IP66- i IK08- ocenjena. Ugrađeno IC
osvetljenje i WDR. Fiksni objektiv sa 115 °
horizontalnim vidnim poljem. Automatski IC filter.
Višestruki, individualno podesivi H.264 i Motion JPEG
strimovi; HDTV rezolucija 1080p pri 30fps.
Tehnologija za smanjene protoka i potrebnog prostora
za skladištenje. Slot za memorijsku karticu za
opcionalno lokalno video skladište. Detekcija pokreta,
alarm za sabotažu i format koridora. Integrisani nosač
za jednostavnu montažu na zid i plafon. Napajanje
putem računarske mreže. Uslovi rada -30° C do 50° C
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
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integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Tip: AXIS M2025-LE ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

3.2

kom

14

kom

14

kom

9

kom

9

kom

9

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za
kameru, IP66
Tip: T100, OBO Bettermann, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

3.3

Dan/noć kamera, kompaktna mini kupola sa ravnim
prednjim delom, otporna na udarce, za spoljnu
montažu. Ugrađeno IC osvetljenje i WDR. Fiksni
objektiv. Višestruki, individualno podesivi H.264 i
Motion JPEG strimovi; HDTV 1080p rezolucija pri
30fps. Tehnologija za smanjene protoka i potrebnog
prostora za skladištenje. Slot za memorijsku karticu za
opcionalno lokalno video skladište. Detekcija pokreta,
alarm za sabotažu. Napajanje putem računarske
mreže.
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Tip:AXIS M3105-LVE ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.
Zidni nosač za kameru AXIS M3105-LVE

3.4
Nabavka, isporuka i montaža.

3.5

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za
kameru, IP66
Tip: T100, OBO Bettermann, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.
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3.6

2 MP ONVIF Vandalootporna PTZ kamera; Senzor
1/2.8"
progressive
scan
CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, ICR (Prava
Dan/Noć
funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 4.7–47 mm,
F1.6–3.;
Osetljivost
0.01lux na 30IRE, 0 IR on; 10x optical zoom, 12x
digital zoom, total 120x zoom,Pan: 360° endless, 1.8°–
150°/s Tilt: 90°,1.8°–150°/s, Kompresija: H.264
MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; MultiStream, Zipstream; WDR, VBR, MBR; Koridor
format; Audio striming dvosnerni full duplex, Kamera
mora posedovati ugrađeni web-server koji omogućava
video, audio i konfiguraciju uređaja kroz standardno
web
okruženje
korišćenjem
HTTP.
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Kamera mora podržavati ONVIF Profile S ili ONVIF
Verziju 1.01 ili višu, kako je definisala ONVIF
organizacija, a mora postojati i mogućnost ažuriranja
verzije u bilo kom trenutkuUgrađena IR
rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu;
IK09, IP66;
Tip: AXIS M5525–E PTZ, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

3.7

kom

4

kom

4

kom

4

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za
kameru, IP66
Tip: T100, OBO Bettermann, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.
Ugaoni nosač za kameru Axis M5525–E PT

3.8
Nabavka, isporuka i montaža.

1. SPRAT

3.9

Dan/noć kamera, kompaktna mini kupola sa ravnim
prednjim delom, otporna na udarce, za spoljnu
montažu. Ugrađeno IC osvetljenje i WDR. Fiksni
objektiv. Višestruki, individualno podesivi H.264 i
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Motion JPEG strimovi; HDTV 1080p rezolucija pri
30fps. Tehnologija za smanjene protoka i potrebnog
prostora za skladištenje. Slot za memorijsku karticu za
opcionalno lokalno video skladište. Detekcija pokreta,
alarm za sabotažu. Napajanje putem računarske
mreže.
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Tip:AXIS M3105-LVE ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.
3.1
0

9

kom

9

kom

11

Zidni nosač za kameru model Axis M3105-LVE
Nabavka, isporuka i montaža.

3.1
1

kom

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za
kameru, IP66
Tip: T100, OBO Bettermann, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

3.1
2

Dan/noć, kompaktna „bulet“ HDTV kamera za
spoljnu montažu, IP66- i IK08- ocenjena. Ugrađeno IC
osvetljenje i WDR. Fiksni objektiv sa 130 °
horizontalnim vidnim poljem. Automatski IC filter.
Višestruki, individualno podesivi H.264/H.265 i
Motion JPEG strimovi; 4MP/QuadHD rezolucija pri
30fps. Tehnologija za smanjene protoka i potrebnog
prostora za skladištenje. Slot za memorijsku karticu za
opcionalno lokalno video skladište. Detekcija pokreta,
alarm za sabotažu i format koridora. Integrisani nosač
za jednostavnu montažu na zid i plafon. Napajanje
putem računarske mreže. Uslovi rada -30° C do 50° C
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
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Tip: AXIS M2026-LE MK II ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

kom

2

kom

11

kom

11

kom

11

II SPRAT

3.1
3

Dan/noć kamera, kompaktna mini kupola sa ravnim
prednjim delom, otporna na udarce, za spoljnu
montažu. Ugrađeno IC osvetljenje i WDR. Fiksni
objektiv. Višestruki, individualno podesivi H.264 i
Motion JPEG strimovi; HDTV 1080p rezolucija pri
30fps. Tehnologija za smanjene protoka i potrebnog
prostora za skladištenje. Slot za memorijsku karticu za
opcionalno lokalno video skladište. Detekcija pokreta,
alarm za sabotažu. Napajanje putem računarske
mreže.
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Tip:AXIS M3105-LVE ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

3.1
4

Zidni nosač za kameru model AXIS M3105-LVE
Nabavka, isporuka i montaža.

3.1
5

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za
kameru, IP66
Tip: T100, OBO Bettermann, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

3.1
8

Dan/noć, kompaktna „bulet“ HDTV kamera za
spoljnu montažu, IP66- i IK08- ocenjena. Ugrađeno IC
osvetljenje i WDR. Fiksni objektiv sa 130 °
horizontalnim vidnim poljem. Automatski IC filter.
Višestruki, individualno podesivi H.264/H.265 i
Motion JPEG strimovi; 4MP/QuadHD rezolucija pri
30fps. Tehnologija za smanjene protoka i potrebnog
prostora za skladištenje. Slot za memorijsku karticu za
opcionalno lokalno video skladište. Detekcija pokreta,
alarm za sabotažu i format koridora. Integrisani nosač
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za jednostavnu montažu na zid i plafon. Napajanje
putem računarske mreže. Uslovi rada -30° C do 50° C
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Tip: AXIS M2026-LE MK II ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

kom

1

kom

13

kom

13

kom

15

III SPRAT

3.1
6

Dan/noć kamera, kompaktna mini kupola sa ravnim
prednjim delom, otporna na udarce, za spoljnu
montažu. Ugrađeno IC osvetljenje i WDR. Fiksni
objektiv. Višestruki, individualno podesivi H.264 i
Motion JPEG strimovi; HDTV 1080p rezolucija pri
30fps. Tehnologija za smanjene protoka i potrebnog
prostora za skladištenje. Slot za memorijsku karticu za
opcionalno lokalno video skladište. Detekcija pokreta,
alarm za sabotažu. Napajanje putem računarske
mreže.
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Tip:AXIS M3105-LVE ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

3.1
7

Zidni nosač za kameru model Axis M3105-LVE
Nabavka, isporuka i montaža.

3.1
8

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za
kameru, IP66
Tip: T100, OBO Bettermann, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.
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3.2
2

Dan/noć, kompaktna „bulet“ HDTV kamera za
spoljnu montažu, IP66- i IK08- ocenjena. Ugrađeno IC
osvetljenje i WDR. Fiksni objektiv sa 130 °
horizontalnim vidnim poljem. Automatski IC filter.
Višestruki, individualno podesivi H.264/H.265 i
Motion JPEG strimovi; 4MP/QuadHD rezolucija pri
30fps. Tehnologija za smanjene protoka i potrebnog
prostora za skladištenje. Slot za memorijsku karticu za
opcionalno lokalno video skladište. Detekcija pokreta,
alarm za sabotažu i format koridora. Integrisani nosač
za jednostavnu montažu na zid i plafon. Napajanje
putem računarske mreže. Uslovi rada -30° C do 50° C
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Tip: AXIS M2026-LE MK II ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

3.1
9

kom

2 MP ONVIF Vandalootporna PTZ kamera; Senzor
1/2.8"
progressive
scan
CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, ICR (Prava
Dan/Noć
funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 4.7–47 mm,
F1.6–3.;
Osetljivost
0.01lux na 30IRE, 0 IR on; 10x optical zoom, 12x
digital zoom, total 120x zoom,Pan: 360° endless, 1.8°–
150°/s Tilt: 90°,1.8°–150°/s, Kompresija: H.264
MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; MultiStream, Zipstream; WDR, VBR, MBR; Koridor
format; Audio striming dvosnerni full duplex, Kamera
mora posedovati ugrađeni web-server koji omogućava
video, audio i konfiguraciju uređaja kroz standardno
web
okruženje
korišćenjem
HTTP.
Kamera mora biti potpuno podržana otvorenim i
javnim API- jem (interfejsom za pravljenje aplikacija
– Application Programmers Interface) čime je
omogućeno dobijanje potrebnih informacija za
integraciju funkcionalnosti kamere u aplikacije drugih
proizvođača.
Kamera mora omogućiti da se aplikacije drugih
proizvođača instaliraju na kameru, a proizvođač
kamere mora da obezbedi alate za proveru
kompatibilnosti i stabilnosti dotičnih aplikacija.
Kamera mora podržavati ONVIF Profile S ili ONVIF
Verziju 1.01 ili višu, kako je definisala ONVIF
organizacija, a mora postojati i mogućnost ažuriranja
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2

verzije u bilo kom trenutkuUgrađena IR
rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu;
IK09, IP66;
Tip: AXIS M5525–E PTZ, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.
3.2
0

kom

2

kom

2

kom

2

Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za
kameru, IP66
Tip: T100, OBO Bettermann, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

3.2
1

Ugaoni nosač za kameru Axis M5525–E PT
Nabavka, isporuka i montaža.
UREĐAJI ZA SNIMANjE

3.2
2

Platforma MVS-a mora biti kombinacija servera i
skalabilnog skladišnog prostora, eliminišući potrebu
za dodatnim serverima i skladišnim prostorom, kao i
da je specijalno dizajnirana za bezbedonosne zahteve.
MVS mora biti dokazan u upotrebi i mora da odgovara
svim novim potrebama koje donosi IP tehnologija u
video
nadzoru.
Sva oprema i materijali koji se koriste u MVS-u
moraju biti sastavljeni od standardnih komponenti
koje
se
redovno
proizvode.
Sve glavne komponente i diskovi moraju biti visokog
kvaliteta najpoznatijih proizvođača, a ne roba nižeg
kvalitativnog
nivoa.
MVS mora biti ispitan i dokazan u stvarnoj upotrebi u
sistemima video nadzora, sa primerima uspešnih
instalacija. Takođe, ponuđač MVS-a mora biti
spreman da, na zahtev, dokaže da je MVS instaliran i
operativan na minimalno 300 lokacija unutar lokalnog
tržišta
u
sistemima
video
nadzora.
MVS mora da bude sertifikovan zvaničnim
sertifikatom od strane proizvođača softvera za video
menadžment koji je instaliran na MVS-u.
MVS mora imati implementiranu tehnologiju
optimizacije videa dizajniranu specijalno radi
bezbednosti i potreba video nadzora. Video
optimizacija će smanjiti rizik od degradacije
performansi sistema za skladištenje i eventualne
kvarove do kojih može da dođe usled kontinuirane
upotrebe
uređaja
za
skladištenje.
Aplikativni softver mora biti pre-instaliran i prekonfigurisan, naknadno korišćenje CD ili DVD medija
i pristup intranetu ili internetu zbog dodatnog
konfigurisanja ili instalacije nije dozvoljen.
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MVS treba da obezbedi bezbedonosno orijentisan
grafički korisnički interfejs (GUI), skup upravljačkih i
informativnih ekrana, kao i da obezbedi upravljanje
uređajima
za
skladištenje.
MVS
mora
da:
- Bude operativan bez intervencije korisnika, pravo iz
kutije.
- Traži od operatera jedino da unese korisničko ime i
lozinku
u
toku
prvog
startovanja.
- Bude opremljen bezbednosno orijentisanim
operativnim interfejsom, zasnovanim na poznatoj
terminologiji koja se koristi u sektoru obezbeđenja,
umesto da se traži veliko znanje informatike i
prekvalifikaciju.
- Softver za video menadžment preinstaliran na MVSu
mora
da
podržava
srpski
jezik.
- Koristi tehnologiju optimizacije videa koja podržava
intenzivno ne-sekvencijalno beleženje velikih blokova
za
snimanje.
- Podržava eksterni ili interni CD / DVD uređaj.
- Smanji potrošnju energije, grejanja i hlađenja,
potrebe za dodatnom opremom i prostorom.
MVS mora da eliminiše potrebe za dodatnim
uređajima za skladištenje, obezbeđujući komponente
za
skladištenje
kao
deo
MVS-a.
Mrežni video snimač mora da elimiše potrebu za
dodatnim
serverima,
obezbeđujući
serversku
komponentu
kao
deo
MVS-a.
HARDVERSKE
KOMPONENTE
MVS mora biti sastavljen od sledećih komponenti
(minimum):
- ProcesorProcesor: Intel® Pentium®, Intel® Core™
i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 ili bolji
4
GB
sistemske
memorije
- 1 x HDD ili SSD disk za opreativni sistem i softver za
video
menadžment
- 24 TB skladišnog prostora na hard diskovima
deklarisanim od strane proizvođača za 24/7/365 video
nadzor
- 1 x VGA + 1 x DVI ili 2 x DVI video izlaza
1
ili
2
gigabitna
mrežna
porta
500W
napajanje
Rack
kućište
- Instalirana aplikacija za video menadžment sa
interfejsom
na
srpskom
jeziku
- Mora biti omogućemo povezivanje neograničenog
broja
IP
kamera
- Interni ili eksterni CD/DVD uređaj (opciono)
Platforma sa jednim procesorom mora da podrži
snimanje u navedenom režimu kao minimum:
MJPEG@720p 30 FPS (70 Kbytes veličina slike) - do
25
IP
kamera
MJPEG@VGA 30 FPS (30 Kbytes veličina slike) - do
70
IP
kamera
H.264@720p 30 FPS (2,000 Kbits/s Bit Rate) - do 40 IP
kamera
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(Testiranje performansi snimanja podrazumeva da
video analitika i enkripcija nisu uključeni. Takođe,
sistem pod navedenim režimom rada mora imati
dovoljno resursa da, pored snimanja, omogući
normalan rad ostalih komponenti sistema kao što su
video monitoring, administracija, multi-korisnički
pristup.....)
Bezbedonosna serverska platforma pre-instalirana na
MVS-u mora biti Linux CentOS (32 ili 64-bitni) ili
slična
serverska
Linux
distribucija.
Platforma MVS-a mora da omogući lokalni i udaljeni
pristup svim komponentama platforme. Zbog
bezbednosti, MVS ne sme imati instalirano grafičko
korisničko okruženje (GUI) operativnog sistema.
Dozvoljeno je jedino da se sa startovanjem operatinog
sistema pokrene instanca lokalne klijentske aplikacije
softvera za video menadžment. Takođe, mora postojati
opcija onemogućavanja automatskog pokretanja
lokalne
klijentske
aplikacije.
Klijentska radna aplikacija za daljinski pristup mora
biti bazirana na web čitačima i mora biti moguće
koristiti bilo koji postojeći operativni sistem za pristup
MVS-u, a obavezne su sve tekuće verzije Microsoft
Windows-a, Linux-a i Mac OS-a. Upotreba web čitača
ne sme imati nikakva administrativna ili operativna
ograničenja i mora 100% da podržava sve komponente
softvera za video menadžment instaliranog na MVS-u.
Upotreba dodatne aplikacije osim web čitača je
dozvoljena samo za operativni sistem Microsoft
Windows. Ova klijentska aplikacija mora da podržava
100% funkcionalnost MVS-a i svih njegovih
komponenti.
Klijentska aplikacija mora da podržava srpski jezik.
Izmenu jezika mora biti moguće izvršiti bez
restartovanja klijentske aplikacije, MVS-a ili bilo kog
servisa
MVS-a.
Softver za video menadžment preinstaliran na MVS-u
mora da podržava XML interfejs pomoću kojeg je
moguće dvosmerno povezati eksternu aplikaciju ili
hardver.
Automatsko upozoravanje mora biti podržano kroz
grafički
korisnički
interfejs.
MVS mora da obezbedi vizuelno izveštavanje za
rutinsku metriku, uključujući iskorišćenost kapaciteta
za snimanje, CPU, baze podataka, itd, da bi omogućio
operateru lako razumevanje funkcionalnog statusa
sistema.
MVS mora da podržava 1Gb (1 Gigabit Ethernet IP
Network)
mrežnu
infrastrukturu.
MVS mora da podržava različite opšte standarde,
podržane od strane IP i megapiksel kamera.
Ovo mora da obuhvati H.264, MJPEG, MPEG-2,
MPEG-4
i
MxPEG.
Minimum podržanih audio formata mora da obuhvati
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AAC,
G711
i
G726.
MVS mora da podržava proširenje kapaciteta min 24
TB.
MVS mora da obezbedi maksimalne performanse i
pouzdanost.
MVS mora da omogući naprednu zaštitu gde softver za
video menadžment posebnim režimom snimanja
omogućava neometan rad sistema i u slučaju otkaza
jednog ili više diskova kao i očuvanjem snimaka koji su
preostali
na
operativnim
diskovima.
Svi diskovi u MVS-u moraju da podržavaju prosečno
vreme između kvarova (MBTF) prosekom od
najmanje 1.000.000 (1 milion) operativnih sati i AFR <
1%.
Operativni sistem MVS-a mora da podržava
komunikaciju sa UPS - uređajima radi pružanja
maksimalne zaštite opreme i sprečavanja gubitka
podataka.
Radna temperatura mora biti od 5 do 35° C (50 do 104
°
F).
Maksimalan opseg dozvoljene vlažnosti u radnoj
okolini
je
10%
~
80%
RH.
MVS mora biti podržan kroz proizvođačku garanciju
na hardver od minimum 2 (dve) godine. Softver za
video menadžment preinstaliran na MVS-u je posebno
pokriven
garancijom
proizvođača
softvera.
Garancija obuhvata i telefonski, web i e-mail pristup
tehničkoj
podršci.
Garancija mora da obuhvata zamenu neispravnih
delova u roku od jednog radnog dana nakon detekcije
kvara na lokaciji ovlašćenog servisa uz obavezu
korisnika da uređaj dostavi u ovlašćeni servis.
Dostupne dodatne usluge mogu da uključe proširenu
garanciju, zamenu rezervnih delova istog dana sa
opcijom podrške na lokaciji korisnika. Dodatne usluge
su opcione i predmet su definisanja obaveza posebnim
ugovorom o održavanju sa korisnikom.
Tip: NETEYE E2400R-M ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

kom

MREŽNA OPREMA

3.2
3

Karakteristike sviča: Portovi: 24 RJ-45 autonegotiating 10/100/1000 PoE+ porta 2 10Gb Ethernet
1000/10000 porta 2 porta za postavljanje modula
Memorija i procesor:128 MB flash Veličina bafera 1.5
MB 1 GB SDRAM Latencija 100 Mb Latency: < 5 µs
1000 Mb Latency: < 5 µs 10 Gbps Latency: < 1.5 µs
Ruting/svičing kapacitet:128 Gbps Truput: 95.2 Mpps
Upravljanje (funkcije-mogućnosti): IMC - Intelligent
Management Center Limited command-line interface.
b browser SNMP manager HTTPS RMON1 FTP
Default DHCP client modes Cable diagnostic tool
Complete session logging Dual flash images Port
mirroring Network Time Protocol (NTP) IEEE
802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
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3

Potrošnja struje: Maksimalno 425 W Kvalitet servisa
(QoS)
Kontrola brodkasta
Ograničenje brzine
Određivanje prioriteta saobraćaja
Napredne QoS
funkcionalnosti Bezbednost Pristupne kontrolne liste
(ACLs) IEEE 802.1X i RADIUS logovanje
Automatsko pridruživanje VLAN-ovima
Izolacija
portova Zaštita od ARP napada STP BPDU zaštita
portova
Zaštita izvornog STP Automatska zaštita
denial-of-service
Upravljanje lozinkama
Performanse: Half-/full-duplex auto-negotiating na
svim portovima
Mogućnost izbora redosleda
konfigurisanja IGMP / MLD Snooping Mogućnost
10-Gigabit SFP aplinka 10-Gigabit 10GBASE-T RJ45
aplinka Svičing na drugom nivou: Podrška radu sa
VLAN-ovima Podrška Spanning Tree Protocol (STP)
BPDU filtriranje Servisi trećeg nivoa: Address
Resolution Protocol (ARP) DHCP Ruting na trećem
nivou: Statičko IPv4/IPv6 rutiranje Konvergencija:
LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) Auto voice
VLAN
Tip: HPE OfficeConnect 1950-24G-2SFP+-2XGTPoE+ Switch #JG962A, ili odgovarajuće

3.2
4

3.2
5

3.2
6

3.2
7

Nabavka, isporuka i montaža.

kom

21

Računar za nadgledanje kamera, Intel i5, 8GB RAM,
1TB HDD, DP, Windows 10 Pro 64bit. Predviđen u
portirnici.
Nabavka, isporuka i montaža.

kom.

1

Nabavka, isporuka i montaža.

kom.

2

LED backlight monitor; dijagonala 31.5", rezolucija
Full
HD
(1920x1080);
osvetljaj
300cd/m2; kontrast 1200:1; odziv 8ms; uglovi gledanja
H/V
178°/178°;
video
ulazi:
HDMI/VGA;
Tip: HP MON 32s 32" Display, 2UD96AA ili
odgovarajuće
Nabavka, isporuka i montaža.

kom.

1

LED backlight monitor; dijagonala 21.5", rezolucija
Full HD (1920x1080); osvetljaj 250cd/m2; kontrast
3000:1; odziv 5ms; uglovi gledanja H/V 170°/160°;
video ulazi: DP/ VGA;
Tip: HP MON 22 ProDisplay P223 21.5", X7R61AA ,
ili odgovarajuće

Software za centralni video nadzor (VMS)
- Neograničena Multi-server i multi-site solucija.
Obavezna je podrška za neograničen broj kamera,
servera, lokacija i korisnika koja omogućava rast
instalacije
u
skladu
sa
potrebama.
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- Neograničen centralizovan nadzor. Video
menadžment sistem treba da omogući povezivanje
međusobno udaljenih lokacija bez obzira na verziju
VMS softvera koja je instalirana na tim lokacijama.
- Distribuirana arhitektura nadzornih centara. VMS
mora da obezbedi mogućnost neograničenog
hijerarhijskog povezivanja više nadzornih centara u
jedan centralni sistemi za koga je moguće upravljati
svim
ostalim
nadzornim
centrima.
- Centralizovani Menadžment. VMS mora da u
potpunosti omogući konfiguraciju svih povezanih
uređaja, kamera, mrežnih snimača kao I korisnika sa
jedne centralne upravljačke stanice,
i da sva
podešavanja I kompletnu konfiguraciju sistema čuva u
SQL
bazi.
- Bookmarking. VMS mora da omogući korisnicima da
označe delove snimljenog video materijala od
posebnog interesa uz mogućnost unosa dodatnih
beleški radi kasnije analize ili deljenja sa drugim
korisnicima.
- Alarm Menadžment. VMS mora da poseduje
mogućnost pregleda I upravljanja alarmnim
događajima iz celog sistema sa jednog nadzornog
mesta I na taj način preuzme funkciju Centralnog
Alarmnog
Sistema.
- Intuitivno korišćenje Mapa. VMS mora imati
mogućnost korišćenja višeslojnih (multilayer) mapa
koje omogućavaju interaktivni pristup I kontrolu
kompletnog sistema video nadzora radi jednostavnijeg
pregleda rada kompletnog sistema I njegovog
funkcionisanja. Takođe ovaj modul treba da omogući
jednostavnu integraciju sa modulom za upravljanje
video zidom uključujući i drag-and-drop funkciju.
- Video Zid. VMS treba da omogući jednostavnu
integraciju i upravljanje hardverom, koji upravlja
monitorima video zida, sa klijentskim radnim
stanicama
VMS-a.
- Dostupnost I redudansa. Fail - over funkcija VMS-a
treba da omogući visoku dostupnost mrežnih snimača
u slučaju otkaza pojedinih delova sistema. Fail-over
server moraju funkcionisati u dva režima: cold standby
i
hot
stand-by
režimu.
- Snimanjenakamerama. VMS mora biti u mogućnosti
da koristi skladišni proctor podržanih kamera kao
dopunu centranom skladišnom prostoru sa
fleksibilnim mogućnostima preuzimanja video
materijala na osnovu predefinisanog vremenskog
rasoporeda, predefinisanih događaja ili na osnovu
zahteva.
- Multi-stage skladištenje. VMS mora da kombinuje
vrhunske performance sistema uz prorđivanje video
snimaka nakon zadatog vremenskog intervala od min
7 dana, kako bi se omogućilo ekonomski prihvatljivo
rešenje za dugoročno skladištenje video materijala.
- Sistem za upravljanje. Sistem za upravljanje mora da
omogući automatizaciju različitih aspekata systema na
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bazi predefinisanih pravila. Neophodno je da omogući
kontrolu kamera, ponašanje sistema I priključenih
eksternih uređaja kao što su svetla, vrata itd., na
osnovu događaja ili vremenskog rasporeda, eliminišući
na taj način potrebu za ručnim upravljanjem.
- Podrška za meta-podatke (Metadata). VMS mora da
omogući prijem, skladištenje I eksport meta-podataka,
uključujućii meta-podatke koje generišu instalirani
video analitički softveri na samoj kameri.
Podrška
za
Multicast.
- Automatsko pronalaženje kamera. VMS mora da
omogući automatsko pronalazenje IP kamera,
enkodera i DVR uredjaja velikog broja proizvođača
(podrška za min. 2000 različitihuređaja) .
64-bitna
tehnologija.
- Višejezična podrška. Obavezna je podrška za veći
broj jezika u okviru VMS-a uključujući i Srpski jezik
obavezno.
- Brzo eksportovanje video materijala. VMS mora da
omogući brzu dostavu autentičnih dokaza organima
javne vlasti u različitim formatima, uključujući I
snimak sa više kamera istovremeno u enkriptovanom
format
zaštićenom
od
manipulacije.
- Sistemski Log. VMS mora da omogući logovanje svih
događaja na sistemu, pristupa korisnika, promena
konfiguracije i da te informacije čuva za eventualni
kasniji
pregled.
- Mora postojati modularni system upravljanja
korisnicima - od osnovnih korisnickih prava preko
grupnih uz mogućnost jedinstvenog prijavljivanja na
Microsoft
®
Active
Directory
naloge.
Privacy
Masking.
- Monitoring sistema. Monitoring sistema VMS-a treba
da prikazuje trenutne kao I istorijske podatke o
performansama
sistema,
korišćenju
resursa,
iskorišćenju I stanju skladišnog prostora, mrežnom
opterećenju
I
performansama
kamera.
- Opcije integracije. VMS mora da poseduje platformu
za integraciju sa drugim sistemima. Za integraciju sa
sistemima za video analitiku kao I drugims oftverskim
aplikacijama mora postojati Software Development
Kit (SDK). Integracija sa sistemima ka kontrolu
pristupa, protivprovalnim sistemima, barijerama,
sistemima za upravljanje zgradama i sl. može se
ostvarivati I korišćenjem hardverskih U/I uređaja,
internihili TCP/IP događaja. Integracija generičkih
događaja omogućava brzu integraciju različitih
softvera I sistema korišćenjem jednostavnog messagebased
socket
komunikacionog
interfejsa.
- Aplikativni softver za video nadzor. VMS mora da
ima obezbeđenu licencu od strane ponuđača sa min 12
meseci trajanja, čije trajanje se može proveriti kod
proizvođača. Licenca mora da podrži sve
funkcionalnosti tražene u opisu VMSa, kao i traženi
broj kamera i ostalih uređaja.
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Tip: Milestone XP professional, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka i instalacija.
3.2
8
3.2
9

Programiranje i puštanje sistema u rad.
Završna električna merenja, izdavanje atesta, obuka
korisnika i izrada tehničke dokumentacije izvedenog
objekta.

kom

1

paušal

1

paušal

1

/

/

UKUPNO VIDEO NADZOR (CCTV):
6

/

AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA
Sva oprema stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara mora biti u skladu sa sertifikatima o
saobraznosti SRPS EN-54;
Stabilni sistem za otkrivanje i dojavu požara je predviđen opremom proizvođača Schrack Seconet, Austrija,
ili sličan ekvivalentnih karakteristika.

6.7

-

Adresabilni interaktivni multikriterijumski, optičkotermički detektor požara, može biti programiran kao
dimni detektor, termomaksimalni i termodiferencijalni
detektor ili kombinovani optičko-termički detektor, za
ranu detekciju početnih požara sa i bez formiranja
dima, programsko dodeljivanje adrese i automatsko
prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora,
nivo zaštite: IP44 (sa podnožjem), LED indikator
vidljiv 360°. Optički deo detektora poseduje
automatsku adaptaciju na stanje okoline u kojoj se
nalazi
(automatsko
podešavanje/usklađivanje
osetljivosti detektora u zavisnosti od ambijentalne
temperature); detekcija dima uvek praćena proverom
temperature okoline; programsko podešavanje praga
alarma; decentralizovana inteligencija; lokalno
skladištenje svih podataka i događaja; detektor
poseduje zaštitu od kratkog spoja (izolacioni prekidač)
koja u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje
obezbeđuje lokalizaciju greške, bez uticaja na ostatak
sistema; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95%
kratkotrajno,
kućište
od
ABS
plastike.
Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7,
EN54-17
i
EN54-29
standardima
Tip: MTD 533X, Schrack Seconet AG/Austrija
Softverski programiran da radi kao javljač dima
(optičko-termički).
Softverski programiran da radi kao termodiferencijalni
javljač.

kom.

82
1

kom.

2

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.
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6.7

6.8

6.9

6.10

Adresabilni interaktivni kombinovani detektor, sadrži
integrisani izolator petlje; za detekciju dima, gasa
(ugljenmonoksid - CO) i temperature, osetljivost na
CO u rangu 2-510ppm; programsko dodeljivanje
adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog
serijskog broja detektora; LED indikator vidljiv 360°;
dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95%
kratkotrajno. Stepene zaštite IP 40, u kompletu sa
podnožjem, kućište od ABS plastike. Detektor se
isporučuje
sa
odgovarajućim
podnožjem.
Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7,
EN54-17, EN54-26, EN54-29 i EN54-30 standardima.
Tip: CMD 533X + USB502-6, Schrack Seconet
AG/Austrija, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.
Linijski detektor dima (primopredajnik + reflektujuća
površina), primopredajnik sa motorizovanom glavom
(mogućnost daljinskog podešavanja, uravnavanja),
domet detektora treba da je najmanje 50m, širina zone
pokrivanja treba da je najmanje 10m, radna
temperatura od -20°C do +55°C, mehanička zaštita:
IP54.
Linijski javljač treba da bude u skladu sa EN54-12
standardom.
Tip: Fireray 5000
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.
Kontroler za daljinski nadzor, kontrolu i podešavanje
rada optičkih linijskih javljača. Na kontroler je moguće
povezati
do dva
para
linijskih
javljača.
Tip: Fireray
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.

13

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

4

Nosač za montažu linijskog detektora dima.
Nabavka, isporuka i montaža.

6.11

kom.

Automatski javljač požara za detekciju dima u
ventilacionim cevima, u kompletu sa odgovarajućim
kućištem sa providnim poklopcem, radna temperatura
od -25°C do 60°C i perforiranom cevi, klasa zaštite
IP54.
Javljač treba da je u skladu sa EN54-17 standarom
Tip: LKM 593X + LKM-SET, Schrack-Seconet
AG/Austrija, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.
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6.12

Adresabilni ručni javljač požara, LED indikacija
stanja; sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju
kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan
rad sistema; sa kućištem za ugradnu/nadgradnu
unutrašnju montažu, IP24; sa providnim zaštitnim
poklopcem
protiv
nenamernog
aktiviranja.
Javljač treba da je u skladu sa EN54-11 i EN54-17
standardima;
Tip: MCP 545X-1R, Schrack Seconet AG/Austrija, ili
odgovarajuće

kom.

31

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.

kom.

12

Ulazno/izlazni modul, za rad u adresnoj petlji, sadrži 1
relejni programabilni tzv. "fail-safe" izlaz, 2
beznaponska ulaza za nadzor beznaponskih kontakata
i 1 optokaplerski ulaz za nadziranje naponskih
kontakata. Poseduje integrisani izolator petlje. Napaja
se iz petlje. Stepen zaštite: IP66 sa kutijom, radna
temperatura -20°/+60°C. (Oznake u projektu MO)
Modul treba da je u skladu sa EN54-17 i EN54-18
standardima.
Tip: BX-OI3 + GEH MOD IP66, Schrack Seconet
AG/Austrija
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.

kom.

4

kom.

1

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.

6.13

6.14

6.15

Relejni modul za rad u adresnoj petlji, sadrži 4
beznaponska programabilna tzv. "fail-safe" izlaza
(230V/2A), integrisani izolator petlje, napajanje iz
petlje, stepen zaštite IP66 sa kutijom, radna
temperatura -20°/+60°C. (Oznake u projektu: K)
Tip: BX-REL4 + GEH MOD2 IP66 , Schrack-Seconet
AG/Austrija

Adresabilni ulazno/izlazni modul koji sadrži relejni
izlaz sa programabilnom fail-safe pozicijom, dva ulaza
za nadzirane beznaponske kontakte i optokaplerski
ulaz za nadzor spoljašnjeg napajanja. Poseduje
integrisani izolator petlje. Napaja se iz petlje. Stepen
zaštite: IP66. Predviđen za monitoring napajanja
linijskog
detektora.
Modul treba da je u skladu sa EN54-17 i EN54-18
standardima.
Tip: BX-OI3 + GEH MOD IP66, Schrack Seconet
AG/Austrija
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.
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6.16

6.17

6.18

Ulazno/Izlazni modul, za rad u adresnoj petlji, sa 4
nadzirana ulaza za povezivanje spoljnih signala,
Poseduje integrisani izolator petlje. Napaja se iz petlje.
Stepen zaštite: IP66 sa kutijom, radna temperatura 20°/+60°C.
Tip:BX-IM4 + GEH MOD IP66 , Schrack-Seconet
AG/Austrija
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.

kom.

2

Paralelni indikator, za paralelnu LED indikaciju
aktivacije detektora u petlji. Sa kutijom za montažu.
Napajanje iz petlje, stepen zaštite IP42, radna
temperatura -20°/+60°C.
Tip: BX-UPI/PIG, Schrack-Seconet AG/Austrija, ili
odgovarajuće
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.

kom.

41
3

Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa,
za unutrašnju montažu. Selektor 32 tona, glasnost 8997dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C,
stepen zaštite IP21, u skladu sa EN54-23 standardom
Tip: SONOSSBW ESFA1000RRS, Schrack Seconet
AG/Austrij

kom.

25

kom
plet

6

kom.

6

Nabavka, isporuka, montaža i
kablovsku instalaciju.
6.19

6.20

6.21

povezivanje na

Elektromagnet (elektromagnetni držač/bloker)
otporan na silu do 300kg, za držanje jednokrilnih
evakuacionih vrata zatvorenim, LED indikacija
otvoreno/zatvoreno
Tip: V3S, CDVI, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.

Napojna jedinica za elektromagnet, u skladu sa EN544, 24V/2A, u kompletu sa akumulatorskim baterijama
2x17Ah.
Napojna jedinica treba da je u skladu sa EN54-4
standardom
Tip: STX2402-E, ili odgovarajuće
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.
Havarijski taster sa kućištem za deblokiranje
elektromagneta u slučaju opasnosti, za nazidnu
montažu,
sa
LED
indikatorom.
Tip: FP2, CQR, ili odgovarajuće
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Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
kablovsku instalaciju.

6.28

kom.

Radovi na puštanju sistema u rad, obuci korisnika i
prateći
radovi:
- programiranje, konfigurisanje i unošenje svih
parametara rada centrale za dojavu požara,
- izrada i predaja kompletnih uputstava za rukovanje i
održavanje sistema za dojavu požara (korisnička
uputstva) na srpskom jeziku u pisanoj formi,
obuka
korisnika,
- stručna pomoć u periodu uhodavanja sistema za
dojavu požara (dva meseca od primopredaje sistema),
- izdavanje isprave o kontrlisanju instalacije sistema za
dojavu požara od strane ovlašćene ustanove.

6

pauš
al
1
UKUPNO AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA:
4

KONTROLA PRISTUPA PARKINGU
ULAZ NA PARKING

4.1

Automatska rampa za zatvaranje prolaza do 4m,
sledećih karakteristika:
- Kućište rampe od galvaniziranog čelika, završno
plastificirano.
- Elektromehanički motor na 24 V D.C.
- Brzina podizanja / spuštanja 2-6 sec.
- Mikroprocesorska upravljačka jedinica smeštena u
kućištu rampe
- Poluga rampe dužine 4000 mm.
- Set LED svetlosne siglnalizacije duž poluge rampe
- Temperatura rada od -20 do +55°C.
- Stepen zaštite IP54.
- Sistem za ručnu deblokadu pomoću ključa
- Sistem za balansiranje pomoću opruga
- Induktivna petlja za detekciju prisustva vozila ispod
poluge rampe.
- Jednokanalni detektor induktivne petlje.

Instalacija putne rampe:
Na unapred pripremljenu armiranu betonsku temeljnu
stopu sa dve integrisane cevi, prečnika 50mm, za
prolazak kablova
Instalacija indukcione petlje:
U kanale 8x40mm, prosečene u asfaltu i zalivene
zaptivnom dvokomponentnom masom.
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Eksploatacioni podaci:
Napajanje: 230V

Nabavka, isporuka i montaža.

kom.

1

Nosač čitača kartica i upravljačke elektronike za čitače
kartica
Konstrukcija:
Dimenzija nosača upravljačke elektronike (DxŠxV):
300x40x500
mm
Dimenzija stuba (DxŠxV): (100x40x1100) mm.
Dimenzija
stope:
200x200
mm
Noseći stubovi su ofarbani dva puta zaštitnom bojom i
završnom bojom u boju kućišta automatske rampe.
Instalacija
stuba:
Na unapred pripremljenu armiranu betonsku temeljnu
stopu sa integrisanom cevi, prečnika 50 mm, za
prolazak kablova.
Nabavka, isporuka i montaža.

kom.

1

4.3

RFID čitač proximity kartica sa kontrolno
upravjačkom elektronikom za programiranje
korisnika parkinga:
- prava pristupa definisana na osnovu zahteva
- memorija 4000 događaja
- max udaljenost čitanja kartice 15cm
- podržani mediji: RFID kartica EM 125kHz
- integrisana memorija kapaciteta 32000 događaja
- pogodno za instalaciju unutra i van objekta
- podržava rad i instalaciju direktno na metalu
- set za programiranje kartica
- RS-485 interfejs
- tri programabilna ulaza
- moguće povezati status vrata, status brave
- 1 relej kontakt za izlaze
- 1 tamper prekidač
- zvučna signalizacija prava pristupa
- LED signalizacija funkcije
- radna temperatura: -25°C do 60°C
- Rad u uslovima vlažnosti vazduha: do 95%
Nabavka, isporuka i montaža.

kom.

1

4.4

Proximity kartica na 125KHz
kom.

85

4.2

Nabavka i isporuka.
IZLAZ SA PARKINGA
4.5

Automatska rampa za zatvaranje prolaza do 4m,
sledećih karakteristika:
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4.6

4.7

- Kućište rampe od galvaniziranog čelika, završno
plastificirano.
- Elektromehanički motor na 24 V D.C.
- Brzina podizanja / spuštanja 2-6 sec.
- Mikroprocesorska upravljačka jedinica smeštena u
kućištu rampe
- Poluga rampe dužine 4000 mm.
- Set LED svetlosne siglnalizacije duž poluge rampe
- Temperatura rada od -20 do +55°C.
- Stepen zaštite IP54.
- Sistem za ručnu deblokadu pomoću ključa
- Sistem za balansiranje pomoću opruga
- Induktivna petlja za detekciju prisustva vozila ispod
poluge rampe.
- Jednokanalni detektor induktivne petlje.
Instalacija putne rampe:
Na unapred pripremljenu armiranu betonsku temeljnu
stopu sa dve integrisane cevi, prečnika 50mm, za
prolazak kablova
Instalacija indukcione petlje:
U kanale 8x40mm, prosečene u asfaltu i zalivene
zaptivnom dvokomponentnom masom.
Eksploatacioni podaci:
Napajanje: 230V
Nabavka, isporuka i montaža.

kom.

1

Instalacioni kabl J-H(St)H 3x2x0.8 mm za indukcionu
petlju.
Nabavka, isporuka i polaganje.

m

50

m

30

Programiranje sistema, puštanje sistema u rad, obuka
korisnika.

kom.

1

Nespecificirani
radovi
(šlicovanje,
krpljenje...) i sitan potrošan materijal.

pauš
al

1

pauš
al

1

Instalacione halogen free PE cevi prečnika 50 mm.
Nabavka, isporuka i polaganje.

4.8

4.9

4.10

bušenje,

Završna električna merenja, izdavanje atesta, obuka
korisnika i izrada tehničke dokumentacije izvedenog
objekta.
UKUPNO KONTROLA PRISTUPA PARKINGU:

7a

7.13

OPŠTE OZVUČENjE I POŽARNO
OBAVEŠTAVANjE
Plafonski zvučnik sledećih karakteristika:
Izrađen od samogasive ABS plastike sa metalnom
rešetkom
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Maksimalne snage
smanjenja na 3/1.5W

6W/100V

sa

mogućnošću

Sa zaštitom integriteta zvučničke linije u slučaju
požara
Frekvencijski opseg: 100Hz - 10kHz
Ugla zračenja: 1kHz: 173° ÷ 4kHz: 64°
Usklađen sa EN 54-24 standardom
Slično tipu RLS5FTS/EN, Penton
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje na
instalaciju.
7.21

Ispitivanje sistema (instalacija) programiranje i
puštanje u rad, obuka korisnika

kom

24
1

pauš
al.

1

UKUPNO OPŠTE OZVUČENjE I POŽARNO OBAVEŠTAVANjE:

9.

Dizel električni agregat
Isporuka, montaža i puštanje u rad dizel električnog
agregata za rezervno elektroenergetsko napajanje.
Dizelelektrični agregat je sličan tipu ECOBOX 90,
sa komponentama motor, generator, kućište EU
porekla, 50 Hz, proizvođača ENERGOGLOBAL
sledećih tehničkih karakteristika:
PODACI O ELEKTROAGREGATU
STAND BY snaga snaga (pripravan rad): 90 kVA
PRIME snaga (trajan rad): 81 kVA
Napon: 400/230 V
Frekvencija: 50Hz
Struja (cosfi=0,8): 129.6 A
PODACI O POGONSKOM DIZEL MOTORU
proizvođač: DHI
model: R4110ZD
Zapremina: 5,13 l
hlađenje: vodeno
Regulator broja obrtaja motora: mehanički
Broj obrtaja motora: 1500 o/min
PODACI O GENERATORU
Dozvoljeno preopterećenje: 250% u 10 sekundi
Broj polova: 4
Stepen zaštite: IP 23
Regulacija i tačnost regulacije napona: AVR +/0.5%
DIMENZIJE DIZEL AGREGATA-ZATVORENI
SET
Dužina x Širina x Visina : 2700 x 1000 x 1700 mm
Masa: 1500 kg
STANDARDNA OPREMA AGREGATA
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Mikroprocesorski kontrolno-upravljački modul
Napredni logički kontroler za automatski start DEA
sledećih karakteristika:
Mogućnost izbora jezika uključujući I Srpski
Analizator mreže sa mogućnošću merenje I prikaza
svih električnih veličina uključujući I analizu
harmonika (THDI)
Grafički displej u boji
Komunikacija: Ethernet, SNMP, Email, USB, RS485, RS-232 I SMS
Mogućnost beleženja do 400 događaja u internoj
memoriji sa mogućnošću proširenja USB memorijom
i SD memorijskom karticom
Kompletna zaštitna fukcija svih mehaničkih I
električnih parametara agregata.
Besplatan korisnički softver I update
WEB SCADA za daljinski nadzor i upravljanje I
programiranje
Glavni zaštitni generatorski prekidač
Punjač akumulatorske baterije 5A sa kontrolom
punjenja
Grejač rashladne tečnosti motora sa podesivim
termostatom
Pokazivač nivoa goriva – elektronski I mehanički
Taster za nužno zaustavljanje na kućištu agregata
Integrisani tank za gorivo za min. 8 sati autonomije
Zvučnoizolovano kućište CANOPY sa maksimalno
68 dB nivo buke na 7m
Atestirane kuke za prenos agregatana
Kopletna dokumentacija: Upustva, sertifikati crteži …
Fabrički test sertifkat testiranja agregata pod
opterećenjem
PODACI O ATS TRANSFER PANELU
(Mreža/Generator)
Model: ATS 150 C
tip: Mehanički spregnuti kontaktori 150 A
Standardna ugradnja: Orman predviđen za unutrašnju
montažu IP44
Vrsta ormara: montaža na zid
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Montaža kompletne isporučene opreme
dizelagregatskog postrojenja sa svom pratećom i
potrebnom opremom, od strane isporučioca opreme i
njegovog ovlašćenog servisera. U ceni pozicije je i
obuka ovlašćenih predstavnika investitora za
bezbedno rukovanje agregatom i dosipanje goriva.
pored ovoga treba isporučiti i revizionu knjigu
agregata sa numerisanim stranama i ispisom potrebnih
osnovnih podataka. U ceni pozicije su i svi transportni
troškovi sa angažovanjem odgovarajuće mehanizacije
i dizalice kompletno montiranog agregata na
predmetnom lokalitetu

kom

1

UKUPNO DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT

SVETILJKE
Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog materijala,
odnosno svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila urađena u skladu sa svim
standardima i propisima i da bi nesmetano funkcionisala. Prilikom popunjavanja Predmera-Ponude obavezno navesti tip
svetiljke koji se nudi, svetlotehničke karakteristike (W,lm), naziv proizvođača i zemlju porekla. Za sve ponuđene
svetiljke obavezno dostaviti i fotometričke IES i/ili LDT fajlove (na CD/DVD) pogodne za upotrebu u programskom
paketu DIALUX. Fotometrijski fajlovi moraju biti kompletni i pored fotometrijskih podatatka treba da sadrže podatke o
proizvođaču, tipu svetiljke i teh. karakteristikama (snaga, dimenzije itd).Ponuđene svetiljke treba da poseduju atestedeklaracije o usaglašenosti po važećim SRP standardima. Ateste za sve ponuđene svetiljke Ponuđač dostavlja prilikom
predaje ponude.Ukoliko se tip svetiljki koji se nudi, razlikuje od tipa svetiljki predviđenih tenderom, ponuđač je dužan
da prilikom predaje svog tehničkog rešenja dostavi izvode iz kataloga za sve pozicije predmera, sa tačno naznačenim
karakteristikama ponuđenih svetiljki, instalisanom snagom (W), dimenzijama (axbxh), lumen output-om (lm),
koeficijentom IP zaštite i tehničke listove za ugrađen prespojni pribor i LED izvor svetla u svetiljkama.Ukoliko se tip
svetiljki koji se nudi, razlikuje od tipa svetiljki predviđenih tenderom, ponuđač je dužan da prilikom predaje svog
tehničkog rešenja dostavi fotometrijske proračune za tipske učionice i tipske hodnike.Fotometrijski proračuni u svemu
treba da bude prema EN12464 u pogledu propisanog srednjeg nivoa osvetljenosti (Eav) i nivoa blještanja (UGR).
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1.

Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje.
Kućište svetiljke od brizganog polikarbonata,
difuzor od "frosted" polikarbonata. Izvor svetla
LED moduli izmenjivi po internacionalnom
ZHAGA standardu, životni vek LED modula
min. 50.000h sa karakteristikom
L80B10/SDCM3. Predspojni pribor i izvori
svetla su DALI upravljivi, od renomiranih
proizvođača (Philips, Vossloh-Schwabe, i
slično). Proizvođač svetiljki treba da posluje u
skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Uz ponudu dostaviti važeće sertifikate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
TITAN LED 1500 DALI, BUCK, Srbija
LED, total 47W/840, A/B/H 1573/104/84,
5556lm, 4000K, IP66, 230V

Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________
kom
2.

"Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje.
Kućište svetiljke od brizganog polikarbonata,
difuzor od ""frosted"" polikarbonata. Izvor
svetla LED moduli izmenjivi po
internacionalnom ZHAGA standardu, životni
vek LED modula min. 50.000h sa
karakteristikom L80B10/SDCM3. Predspojni
pribor i izvori svetla su DALI upravljivi, od
renomiranih proizvođača (Philips, VosslohSchwabe, i slično).Proizvođač svetiljki treba da
posluje u skladu sa sistemom menadžmenta
kvalitetom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 i ISO 50001. Uz ponudu dostaviti važeće
sertifikate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
i ISO 50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
TITAN LED 1200 DALI, BUCK, Srbija
LED, total 38W/840, A/B/H 1277/104/84,
4445lm, 4000K, IP66, 230V.
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Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________

3.

kom

25

kom.

65

Ugradna fiksna svetiljka za opšte osvetljenje.
Kućište od livenog aluminiuma, završno
zaštićena epoksipoliester prahom sitnostrukturne
teksture, polimerizovanim na 180°C. Primena u
svim tipovima spuštenih plafona sa mogućnošću
prosecanja. Izvor svetla LED modul izmenjiv
prema internacionalnom ZHAGA standardu,
životni vek 50.000h sa karakteristikom
L80B10/SDCM3. Predspojni pribor i izvori
svetla su DALI upravljivi, od renomiranih
proizvođača (Philips, Vossloh-Schwabe, i
slično). Proizvođač svetiljki treba da posluje u
skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Uz ponudu dostaviti važeće sertifikate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Svetiljka je servisabilna, garancija 5
godina.
Svetiljka slična tipu :
MEGA CENT DALI, BUCK, Srbija
LED, total 19W/840, Ø/H 170/120, 2000lm,
4000K, IP20, 230V.

Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________
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4.

Ugradna fiksna svetiljka za opšte osvetljenje.
Kućište od livenog aluminiuma, završno
zaštićena epoksipoliester prahom sitnostrukturne
teksture, polimerizovanim na 180°C. Primena u
svim tipovima spuštenih plafona sa mogućnošću
prosecanja. Izvor svetla LED modul izmenjiv
prema internacionalnom ZHAGA standardu,
životni vek 50.000h sa karakteristikom
L70B50/SDCM3. Predspojni pribor i izvori
svetla su DALI upravljivi, od renomiranih
proizvođača (Philips, Vossloh-Schwabe, i
slično). Proizvođač svetiljki treba da posluje u
skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Uz ponudu dostaviti važeće sertifikate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
CENT DALI, BUCK, Srbija
LED, total 11W/840, Ø/H 86/120, 855lm,
4000K, IP20, 230V.
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________

ком
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5.

Ugradna svetiljka za opšte osvetljenje. Svetiljka
visoke optičke i energetske efikasnosti, strogo
kontrolisanog blještanja, svedenog dizajna čine
ovu svetiljku atraktivnim arhitektonskim
detaljem. Optički pribor svetiljke, reflektori za
mikro dovnlightere sa geometrijom kompleksnih
površina mikrofaseta omogućavaju precizno
oblikovanje svetlosnog snopa. Uglovi direktnog
svetlosnog snopa i svetla dobijenog refleksijom
su u skoro potpunom poravnanju,
omogućavajući oštri efekat odsecanja za pun
vizuelni komfor UGR<13. Izvor svetla LED
moduli izmenjivi prema internacionalnom
ZHAGA standardu, životni vek min. 60.000h sa
karakteristikom L80B10/SDCM3. Predspojni
pribor i izvori svetla su DALI upravljivi, od
renomiranih proizvođača (Philips, VosslohSchwabe, i slično). Svetiljka opremljena
konektorom za prolazno šemiranje, povezivanje
na instalaciju brzo i jednostavno bez otvaranja
svetiljke. Proizvođač svetiljki treba da posluje u
skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Uz ponudu dostaviti važeće sertifikate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Svetiljka je servisabilna, garancija 5
godina. Svetiljka slična tipu : ASTERISK DALI
BUCK, SrbijaLED, total 25W/840 A/B/H
595/595/60 3.500lm, 4000K, IP20, 230V,
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________
ком

Page 54 of 222

76
8

6.

Ugradna LED linijska svetiljka za opšte
osvetljenje. Kućište svetiljke izrađeno od
ekstrudiranog aluminijumskog profila, difuzor
od PMMA koji je UV stabilizovan, struktura i
debljina difuzora obezbeđuju uniformu i visoku
distribuciju svetla. Izvor svetla LED moduli
izmenjivi prema internacionalnom ZHAGA
standardu, životni vek min. 60.000h sa
karakteristikom L80B10/SDCM3. Predspojni
pribor i izvori svetla su DALI upravljivi, od
renomiranih proizvođača (Philips, VosslohSchwabe, i slično). . Proizvođač svetiljki treba
da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta
kvalitetom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 i ISO 50001. Uz ponudu dostaviti važeće
sertifikate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
i ISO 50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
SLIM LINE 1200 DALI, BUCK, Srbija
LED, total 27W/840 A/B/H 1134/55/70,
2.392lm, 4000K, IP42, 230V.
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________

ком
пл
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7.

Viseća linijska svetiljka-tuba za opšte
osvetljenje, pogodna za osvetljenje visokih
prostora. Kućište svetiljke tuba, dužine 2000mm,
prečnika 90mm, od opalne termoplastike koja
daje ujednačeno difuzno svetlo. Svetiljka
pogodna za različite modele umnožavanja i
kreiranja jedinstvenih svetlosnih formi. Uz
svetiljku se isporučuje ovesni pribor sa
milimetarskim podešavanjem i napojni kabal sa
transparentnom izolacijom. Izvor svetla LED
moduli izmenjivi prema internacionalnom
ZHAGA standardu, životni vek LED modula
min. 50.000h sa karakteristikom
L80B10/SDCM3. Predspojni pribor i izvori
svetla su DALI upravljivi, od renomiranih
proizvođača (Philips, Vossloh-Schwabe, i
slično).Proizvođač svetiljki treba da posluje u
skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Uz ponudu dostaviti važeće sertifikate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
TUBE DOWN DALI, BUCK, Srbija
LED, total 63W/840 A/Ø 2000/90 3.888lm,
4000K, IP40, 230V.
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________
ком
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Nadgradna zidna svetiljka za direktno
osvetljenje. Kućište svetiljke od ekstrudiranog
aluminijumskog profila završno obrađeno
epoksipoliester prahom na temperaturi od 180
˚C. Optički pribor svetiljke opalni difuzor od
PMMA koji daje ujednačeno difuzno svetlo i
ravnomerno prosvetljenu površinu, bez
uočljivosti svetlosnih izvora. Izvor svetla LED
moduli izmenjivi po ZHAGA standardu. Životni
vek LED modula min. 60.000h sa
karakteristikom L80B10/SDCM3. Predspojni
pribor i izvori svetla su DALI upravljivi, od
renomiranih proizvođača (Philips, VosslohSchwabe, i slično). Proizvođač svetiljki treba da
posluje u skladu sa sistemom menadžmenta
kvalitetom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 i ISO 50001. Uz ponudu dostaviti važeće
sertifikate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
i ISO 50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
VESPA IP54 DALI, BUCK, Srbija
LED, total 14W/840 A/B/H 574/92/45 1.196lm,
4000K, IP54, 230V.
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________

ком
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9.

Ugradna svetiljka za osvetljenje unutrašnjih
prostora sa
direktnom i indirektnom komponentom svetla.
Optički pribor svetiljke, za direktnu svetlosnu
komponentu
visokotransparentni difuzor mikroprizmatične
strukture koji obezbeđuje zaštitu od blještanja i
ujednačeno difuzno svetlo, za indirektnu
svetlosnu komponentu reflektor od sivog
rebrastog aluminijumskog lima, senilo od belo
bojenog, perforiranog čeličnog lima, sa
ograničenim blještanjem, saglasno EN 12464 UGR<19. Izvor svetla LED moduli izmenjivi
prema internacionalnom ZHAGA standardu,
životni vek min. 60.000h sa karakteristikom
L80B10/SDCM3. Predspojni pribor i izvori
svetla su DALI upravljivi, od renomiranih
proizvođača (Philips, Vossloh-Schwabe, i
slično). Svetiljka opremljena konektorom za
prolazno šemiranje, povezivanje na instalaciju
brzo i jednostavno bez otvaranja svetiljke.
Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa
sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001. Uz
ponudu dostaviti važeće sertifikate ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
TENERE DALI, BUCK, Srbija
LED, total 56W/840 A/B/H 595/595/80
3.618lm, 4000K, IP20, 230V
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________
ком
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Ugradna svetiljka za direktno osvetljenje
kružnog oblika posebnog estetskog efekta.
Kućište svetiljke od aluminijumskog lima
završno zaštićenog epoksipoliester prahom
specijalne bele reflektujuće boje,
polimerizovanim na 180°C. Optički pribor
svetiljke visoko transparentni difuzor
mikroprizmatične strukture koji obezbeđuje
zaštitu od blještanja i daje ujednačeno difuzno
svetlo sa ograničenim blještanjem, saglasno EN
12464 - UGR<19, bez uočljivosti svetlosnih
izvora. Izvor svetla LED moduli izmenjivi po
internacionalnom ZHAGA standardu, životni
vek min. 65.000h sa karakteristikom
L80B10/SDCM3. Predspojni pribor i izvori
svetla su DALI upravljivi, od renomiranih
proizvođača (Philips, Vossloh-Schwabe, i
slično). Proizvođač svetiljki treba da posluje u
skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Uz ponudu dostaviti važeće sertifikate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
LUNA 400 CDP DALI, BUCK, Srbija
LED, total 21W/840 Ø/H 400/110 2.257lm,
4000K, IP40, 230V
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________
ком
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11.

Ugradna svetiljka za direktno osvetljenje
kružnog oblika posebnog estetskog efekta.
Kućište svetiljke od aluminijumskog lima
završno zaštićenog epoksipoliester prahom
specijalne bele reflektujuće boje,
polimerizovanim na 180°C. Optički pribor
svetiljke visoko transparentni difuzor
mikroprizmatične strukture koji obezbeđuje
zaštitu od blještanja i daje ujednačeno difuzno
svetlo sa ograničenim blještanjem, saglasno EN
12464 - UGR<19, bez uočljivosti svetlosnih
izvora. Izvor svetla LED moduli izmenjivi po
internacionalnom ZHAGA standardu, životni
vek min. 65.000h sa karakteristikom
L80B10/SDCM3. Predspojni pribor i izvori
svetla su DALI upravljivi, od renomiranih
proizvođača (Philips, Vossloh-Schwabe, i
slično). . Proizvođač svetiljki treba da posluje u
skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Uz ponudu dostaviti važeće sertifikate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
LUNA 650 CDP DALI, BUCK, Srbija
LED, total 48W/840 Ø/H 650/110 5.500lm,
4000K, IP40, 230V
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________

ком
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12.

Ugradna svetiljka za direktno osvetljenje.
Kućište svetiljke od čeličnog lima debljine
0,6mm, završno zaštićena epoksipoliester
prahom specijalne bele reflektujuće boje,
polimerizovanim na 180°C. Optički pribor
svetiljke visoko transparentni difuzor
mikroprizmatične strukture koji obezbeđuje
zaštitu od blještanja i daje ujednačeno difuzno
svetlo sa ograničenim blještanjem, saglasno EN
12464 - UGR<19, bez uočljivosti svetlosnih
izvora. Izvor svetla LED moduli izmenjivi po
internacionalnom ZHAGA standardu, životni
vek min. 50.000h sa karakteristikom
L80B10/SDCM3. Predspojni pribor i izvori
svetla su DALI upravljivi, od renomiranih
proizvođača (Philips, Vossloh-Schwabe, i
slično).Proizvođač svetiljki treba da posluje u
skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Uz ponudu dostaviti važeće sertifikate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
ASTRA CDP DALI, BUCK, Srbija
LED, total 40W/840 A/B/H 595/595/65,
3.525lm, 4000K, IP40, 230V
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________

13.

ком
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Ugradna zidna svetiljka za lokalno osvetljenje.
Kućište svetiljke od fiberglasa, prednja strana od
livenog aluminijuma sa difuzorom od kaljenog
stakla debljine 4mm za zaštitu izvora svetla od
mehaničkog i termičkog delovanja. Završna
obrada epoksi smolama za dodatnu zaštitu od
korozije i UV zračenja.
Svetiljka slična tipu :
FONTE 1629, DISANO, Italija,
LED, 4,5W/840 A/B/H 266/320/115, 480lm,
4000K, IP65, IK06, 230V
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________
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14.

Nadgradna zidna svetiljka za lokalno osvetljenje
sa direktnom i indirektnom svetlosnom
komponentom. Kućište svetiljke od livenog
aluminijuma sa difuzorom od kaljenog stakla
debljine 4mm za zaštitu izvora svetla od
mehaničkog i termičkog delovanja. Završna
obrada epoksi smolama za dodatnu zaštitu od
korozije i UV zračenja.
Svetiljka slična tipu :
SQUARE 1574, DISANO, Italija,
LED, 26W/840 A/B/H 98/190/126, 2X1.325lm,
4000K, IP66, IK07, 230V
Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________
ком

15.

Viseća linijska svetiljka-kontura u obliku
jednakostraničnog trougla, dužine stranice
1200mm, za opšte osvetljenje. Kućište svetiljke
od eloksiranog aluminijumskog profila. Optički
pribor svetiljke visoko transparentni difuzor
mikroprizmatične strukture koji obezbeđuje
zaštitu od blještanja i daje ujednačeno difuzno
svetlo sa ograničenim blještanjem, saglasno EN
12464 - UGR<19, bez uočljivosti svetlosnih
izvora. Svetiljka pogodna za različite modele
umnožavanja i kreiranja jedinstvenih svetlosnih
formi. Uz svetiljku se isporučuje ovesni pribor
sa milimetarskim podešavanjem i napojni kabal
sa transparentnom izolacijom. Izvor svetla LED
moduli izmenjivi prema internacionalnom
ZHAGA standardu, životni vek LED modula
min. 60.000h sa karakteristikom
L80B10/SDCM3. Predspojni pribor i izvori
svetla su DALI upravljivi, od renomiranih
proizvođača (Philips, Vossloh-Schwabe, i
slično). Proizvođač svetiljki treba da posluje u
skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001. Uz ponudu dostaviti važeće sertifikate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO
50001.
Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.
Svetiljka slična tipu :
PRIMA S CDP/S DALI, BUCK, Srbija
LED, total 81W/840 A/B/H
1200x1200x1200/60/110, 7.920lm, 4000K,
IP40, 230V.
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Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________

16.

ком
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Ugradna/nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete,
sa lokalnim napajanjem-baterijom sa
mogućnošću rada u pripravnom ili u trajnom
spoju (SE/SA). Kućište svetiljke izrađeno od V2
samogasivog, bezhalogenog polikarbonata sa
transparentnim difuzorom. Svetiljka u kompletu
sa baterijom Ni-MH, 3,6V, 1,2Ah autonomije
3h, priborom za ugradnju i pokazivačem puta
evakuacije-piktogramom na samolepljivoj foliji
(montaža na zid). Svetiljka opremljena LED
indikatorom stanja mreže i baterije.
Svetiljka slična tipu :
AESTETICA LED BEGHELLI, Italija
LED, 16 LEDs eq. 8W, 230V, SE/SA 3h, 120lm,
4000K, IP40, 230V.

Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________

17.

Ugradna/nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete,
sa lokalnim napajanjem-baterijom sa
mogućnošću rada u pripravnom ili u trajnom
spoju (SE/SA). Kućište svetiljke izrađeno od V2
samogasivog, bezhalogenog polikarbonata sa
transparentnim difuzorom. Svetiljka u kompletu
sa baterijom Ni-MH, 3,6V, 1,2Ah autonomije
3h, priborom za ugradnju i pokazivačem puta
evakuacije-piktogramom na prosvetljenom
kliritu "flag screen"-u (montaža na plafon).
Svetiljka opremljena LED indikatorom stanja
mreže i baterije.proizvođač svetiljki mora da
posluje u
Svetiljka slična tipu :
AESTETICA LED BEGHELLI, Italija
LED, 16 LEDs eq. 8W, 230V, SE/SA 3h, 120lm,
4000K, IP40, 230V.
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Ponuđeni tip :
____________________________________
Proizvođač :
____________________________________
Zemlja porekla :
____________________________________
ком
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kom.

1,0

UKUPNO SVETILJKE:

1.

RASHLADNE MAŠINE

1.1.1

Rashladna mašina za Koncertni deo
tip : EWAD160E-SS ili odgovarajuće
rashladni kapacitet : Qhl= 151 KW
temperaturni režim : twu/ twi= 10/ 5 C, tsp= 35
C
Električna snaga : 59.2 KW
EER 2.56
ESEER 2.84
IPLV 3.13
Protok : G= 7.9 l/s, mešavina voda etilenglikol
sa 30% glikola
dp= 26 kPa
Cirkulaciona pumpa standardna tip : SPK6
Nivo zvučnog pritiska : 73.7dB(A)
dimenzije : d x š x v = 3065x1292x2273mm
težina : 1881 kg

1.1.2

Rashladna mašina za Muzičku školu
tip : EWAQ350F-SS ili odgovarajuće
rashladni kapacitet : Qhl= 330 KW
temperaturni režim : twu/ twi= 10/ 5 C, tsp= 35
C
Električna snaga : 137 KW
EER 2.40
ESEER 3.73
IPLV 4.29
Protok : G= 17.3 l/s, mešavina voda etilenglikol
sa 30% glikola
dp= 32 kPa
Cirkulaciona pumpa standardna tip : SPLK4
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Nivo zvučnog pritiska : 77dB(A)
dimenzije : d x š x v = 6213x1224x2271mm
težina : 2424 kg
B

UKUPNO RASHLADNE MAŠINE

F

VAZDUŠNE ZAVESE

1.

Nabavka, isporuka i montaža vazdušne zavese sa
elektro grejačem za montažu iznad ulaza u
muzičku i baletsku školu sa unutrašnje strane
vetrobrana, proizvod "OLEFINI" ili slično,
sledećih karakteristika:
- tip: KEH - 14W

kom.

1,0

kom
plet

6

- dužina: 1,2m
- snaga elektro grejača: 9 Kw
- količina vazduha: 1280 / 990 m³/h
- snaga ventialtora: 240W
- napon napajanja: 400V, 3~, 50Hz
- dimenzije: 1206 x 274 x 172 mm
- težina: 24kg
- buka: 55 db(A)
Komplet sa panelom za upravljanja, ožičenjem
između panela i vazdušne zavese. Udaljenost 6
m.
F

UKUPNO VAZDUŠNE ZAVESE

H

PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

1

Pripremno radovi, koji obuhvataju:

*

upoznavanje sa projektnom dokumentacijom,
provera sinhronizovanosti glavnog projekta sa
ostalim instalacijama i usklađivanje svih radova
u toku izvođenja.
izrada projekta pripremnih radova za potrebe
organizacije gradilišta i montaže opreme za
vertikalni i horizontalni transport na gradilištu
(kran, dizalica, transportna kolica i sl.)
Pripremni radovi u cilju obezbeđenja gradilišta,
priprema magacina za materijal i alat, prostorija
za smeštaj osoblja za vođenje objekta, donošenje
alata i materijala do mesta montaže i sl.
uzimanje potrebnih mera

*

*

*
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*

građevinski radovi koji se mogu javiti u toku
izvođenja
pauš
alno

2

Završni radovi, koji obuhvataju:

*

ispiranje instalacije

*

proba instalacije na hidraulički pritisak sa
izradom zapisnika
proba instalacije na strani hladne i tople vode

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

postavljanje regulacionih elemenata u
predviđeni položaj, sa proverom parametara
uregulisavanje instalacije sa vodene strane
uregulisavanje instalacije sa vazdušne strane sa
izradom zapisnika
merenje ultrazvučnim meračem i provera
protoka
pribavljanje atesta o nivou buke
ispitivanje funkcionalnosti kompletnih krugova
automatike sa izradom zapisnika
merenje termotehničkih parametara od strane
ovlašćenog lica, sa izradom zapisnika i ček liste.
označavanje instalacije (natpisne pločice,
smerovi i sl.)
Puštanje u pogon opreme koju isporučuje
izvođač.
Asistiranje prilikom puštanja u pogon opreme
koju obezbeđuje Investitor, a montira izvođač.
Puštanje u pogon vrši ovlašćeno lice isporučioca
opreme.
izrada uputstava za rukovanje i održavanje
Učešće predstavnika izvođača radova pri
tehničkom prijemu.
Primopredaja objekta i konačan obračun nakon
prijema upotrebne dozvole.
Raščišćavanje i uklanjanje postavljenih
prostorija izvođača (magacini, kontejneri,
radionice i sl.).
izrada projekta izvedenog stanja
pauš
alno

H

UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

B

RASHLADNE MAŠINE

F

VAZDUŠNE ZAVESE

H

PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
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UKUPNO VENTILACIJA, HLAĐENJE, GREJANJE
2.

OPREMA U POLJU

2.1

Spoljni senzor temperature
Merni element: Ni 1000 prema DIN 43760
Merni opseg: -50...80 C
tipa EGT301F101 “Sauter“
ili ekvivalentan
Štapni senzor temperature
Merni element: Ni1000 prema DIN 43760
Merni opseg: -30...130C
Dužina štapa: 120 mm
tipa EGT346F101 “Sauter“
ili ekvivalentan
LW7 zaštitna čaura od mesinga NP16
Navoj: R 1/2
Maks. temperatura: 200 C
Dužina: 120 mm
tipa EGT346F101 “Sauter“
ili ekvivalentan
Štapni senzor temperature
Merni element: Ni1000 prema DIN 43760
Merni opseg: -30...130C
Duzina stapa: 450 mm
tipa EGT348F101 “Sauter“
ili ekvivalentan
LW7 zaštitna čaura od mesinga NP16
Unutrašnji prečnik: 7 mm
Spoljašnji prečnik: 9 mm
Navoj: G 1/2 A
Maks. temperatura: 200 C
Dužina: 450 mm
tipa 0364345450 “Sauter“
ili ekvivalentan
Senzor pritiska sa aktivnim izlazom
0(2)...10 V ili 0(4)...20 mA
sa mesinganim senzorom za neagresivne medije
Napon napajanja: 24 V
Veza sa medijumom: G 1/2 A
Maks. temperatura medija: 70 C
Temperatura ambijenta: -20...70 C
IP65
Opseg: 0...10 bar
tipa DSU110F001 “Sauter“
ili ekvivalentan
Univerzalni termostat TW
Sa mesinganom čaurom 100 mm
Prema DIN 3440
Zadavanje temperature: 15...95 °C
Maks. temp. na senzoru: 200 °C
Histerezis: 4 K
Dužina kapilare: 68 mm, cevčice: 800 mm
Izlaz: preklopni kontakt 230 V, 10 A

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2.4

2.5

kom

4

kom

13

kom

13

kom

5

kom

5

kom

8

kom

2
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2.6

2.7

2.8

2.9

IP54
tipa RAK582.4/3728 “Sauter“
ili ekvivalentan
Elektromotorni pokretač ventila, u SUT
tehnologiji, sa pozicionerom
i ručicom za ručni pogon.
Sila: 2500 N. Hod: 0...40 mm
Karakteristika se podešava na pozicioneru
(linearna / kvadratna /
jednakoprocentna).
Brzina otvaranja / zatvaranja podesivo: 2 / 4 / 6
s/mm
Napon napajanja: 24V, 50 Hz / 24 V=
Upravljački signal: 0...10V- / 4...20 mA (sa
povratnom informacijom
o položaju ventila) / 2P / 3P
Zaštita: IP66
tipa AVM234SF132 “Sauter“
ili ekvivalentan
Elektromotorni pokretač ventila, u SUT
tehnologiji, sa pozicionerom
i ručicom za ručni pogon.
Sila: 2500 N. Hod: 0...40 mm
Karakteristika se podešava na pozicioneru
(linearna / kvadratna /
jednakoprocentna).
Brzina otvaranja / zatvaranja podesivo: 2 / 4 / 6
s/mm
Napon napajanja: 24V, 50 Hz / 24 V=
Upravljački signal: 0...10V- / 4...20 mA (sa
povratnom informacijom
o položaju ventila) / 2P / 3P
Zaštita: IP66
tipa AVM234SF132 “Sauter“
ili ekvivalentan
Elektromotorni pokretač ventila, u SUT
tehnologiji, sa pozicionerom
i ručicom za ručni pogon.
Sila: 2500 N. Hod: 0...40 mm
Karakteristika se podešava na pozicioneru
(linearna / kvadratna /
jednakoprocentna).
Brzina otvaranja / zatvaranja podesivo: 2 / 4 / 6
s/mm
Napon napajanja: 24V, 50 Hz / 24 V=
Upravljački signal: 0...10V- / 4...20 mA (sa
povratnom informacijom
o položaju ventila) / 2P / 3P
Zaštita: IP66
tipa AVM234SF132 “Sauter“
ili ekvivalentan
Kanalni senzor temperature i
relativne vlage, komplet sa
prirubnicom za montažu na kanal.
Merni opseg: 10...95% r.v.
-20...70 C

kom

6

kom

2

kom

4

kom

1
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Izlazni signal: 0...10 V-; Ni 1000
Napon napajanja: 24 V, 50 Hz
tipa EGH111F002 “Sauter“
ili ekvivalentan
Pokretač žaluzina / slavina
Upravljački signal: 2P, 3P
Obrtni moment: 18 Nm
Vreme otv./zatv.: 120 s
Napon napajanja: 230 V, 50 Hz
Zaštita: IP54
tipa ASM124F120 “Sauter“
ili ekvivalentan
Elektromotorni pokretač žaluzina, u SUT
tehnologiji, sa
pozicionerom.
Moment: 15 Nm
Vreme otvaranja / zatvaranja podesivo: 60 / 120
s
tipa ASM124SF132 “Sauter“
ili ekvivalentan
Elektromotorni pokretač žaluzina / slavina, u
SUT tehnologiji, sa
pozicionerom.
Moment: 10 Nm
Vreme otvaranja / zatvaranja podesivo: 60 / 120
s
Napon napajanja: 24V, 50 Hz
Upravljački signal: 0...10V- (sa povratnom
informacijom o položaju
žaluzine) / 2P / 3P
Zaštita: IP54
tipa ASM115SF132 “Sauter“
ili ekvivalentan
Diferencijalni presostat
Opseg regulacije: 20...300 Pa
tipa DDL103F001 “Sauter“
ili ekvivalentan
Termostat za zaštitu od mraza sa
kapilarom dužine 6 m i konektorom
za priključenje.
Opseg regulacije: -5...15 C
tipa TFL201F601 “Sauter“
ili ekvivalentan
Univerzalni termostat TW
Sa mesinganom čaurom 100 mm
Prema DIN 3440
Zadavanje temperature: 15...95 °C
Maks. temp. na senzoru: 200 °C
Histerezis: 4 K
Dužina kapilare: 68 mm, cevčice: 800 mm
Izlaz: preklopni kontakt 230 V, 10 A
IP54
tipa RAK582.4/3728 “Sauter“
ili ekvivalentan
Univerzalni termostat TW
Sa mesinganom čaurom 100 mm

kom

2

kom

1

kom

3

kom

3

kom

2

kom

4

kom

1
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Prema DIN 3440
Zadavanje temperature: -10...50 °C
Maks. temp. na senzoru: 180 °C
Histerezis: 4 K
Dužina kapilare: 68 mm, cevčice: 1600 mm
Izlaz: preklopni kontakt 230 V, 10 A
IP54
tipa RAK582.4/3770 “Sauter“
ili ekvivalentan
Isporuka i montaža lokalnog tastera za nužno
isključenje
ormana grejanja, ventilacije i klimatizacije.
Taster je u zaštiti IP 54, u tipskom kućištu od
silumina, sa
pečurkom crvene boje na žutoj podlozi,
sastavljen od dva paketa sa po dva radna
kontakta, za 230V, 50Hz.
Montira se na zid pored vrata mašinske sale.
Servisni prekidač 400V, 50Hz, tropolni, sa
položajima
(0-1), sa pomoćnim kontaktima 1R+1M, u
metalnom kućištu stepena zaštite IP54, za
motore sledećih
snaga :
2,5 kW

kom

1

kom

4

5,5 kW

kom

4

7,5 kW

kom

2

Prekidač 230V, 50Hz, jednopolni, sa položajima
(0-1), u metalnom kućištu stepena zaštite IP54,
za lokalno uključenje ventilatora.

kom

15

Isporuka i montaža siluminske razvodne kutije
sa četiri kablovska uvoda. Kutija je stepena
zaštite IP54

kom

3

UKUPNO OPREMA U POLJU
UPS

1.

Zbog izuzetno ograničenog prostora i potrebom za redundancom, predviđen je modularni UPS sistem, sa jednim
kabinetom za smeštaj UPS modula i unutar istog ormana i baterijski set. UPS kabinet mora da sadrži i servisni
bajpas. UPS moduli su sa trofaznim ulazom i trofaznim izlazom.
minimalno
zahtevane tehničke
UPS
karakteristike UPS
sistema
Modularni sistem besprekidnog napajanja sličan tipu
UpScale ST60
modularni UPS
montiran, sa
tip uređaja
ugrađenim baterija u
istom rek ormanu,
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izlazna snaga jednog modula

3P+N (trofazni)
ulaz/izlaz
minimum 60kW
(40+20)kW u N+1
konfiguraciji, UPS
moduli u istom rek
ormanu sa
baterijskim setom
autonomija 10 min
na opterećenju
40kW
minimum 20kW

broj UPS modula

minimum 3

snaga sistema

autonomija sistema

2.

UPS rek orman
sa uključenim svim potrebnim
materijalom za ubacivanje UPS i
baterijskih modula - šine, energetski i
komunikacioni razvod, servisni bajpas,
komunikacioni interfejs
kapacitet proširenja snage
kapacitet proširenja autonomije u
istom kabinetu
servisni bajpas
centralni LCD ekran osetljiv na dodir,
nadzori svih UPS modula
maksimalne dimenzije UPS rek
ormana sa UPS modulima i internim
baterijskim setom zadate autonomije
(ŠxVxD)mm

3.

do ukupno minimum
10 UPS modula
do ukupno minimum
3 UPS modula i 6
baterijskih modula
standardno ugradjen
standardno ugradjen
550 x 1.975 x
775mm

Tehničke karakteristike modula
ukupna efikasnost sistema u režimu
rada On line AC - AC
način rada
ugradjeni dinamički LCD

minimum 95% kod
100% na svim
opterećenjim preko
50%
VFI - SS -111, dupla
konverzija
dinamički LCD displej
za svaki UPS modul
ponaosob

decentralizovan statički bajpas, svaki
modul ima kompletnu arhitekturu UPS
u sebi (ispravljač, statički bajpas,
inverter, punjač i kontrolnu logiku)

ugradjeno u svaki
UPS modul

variabilan broj baterija u stringu

modul mora da
omogućuje
variabilan broj
baterija 40-50
baterija po stringu,
priložiti izvod iz
tehničke
dokumentacije gde
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se to eksplicitino
dokazuje

3.1

Ulaz:

ulazni napon

minimum 0,99 na
100% opterećenja
3x380/400/415 +N

totalna distorzija THDi na ulazu

<3%

polazna struja

limitirana na In

ulazna frekvencija

minimum 35 - 70Hz
(-20% - +15%) za
terete do 100%
(-30% - +15%) za
terete do 60%
standardno ugradjen
u sistemu

faktor snage (PF) na ulazu

opseg ulaznog napona

odvojen ulaz (ispravljač, bajpas)

3.2

Izlaz:
izlazni napon
izlazna frekvencija
dozvoljena nebalansiranost
opterećenja
stabilnost izlaznog napona
statička
dinamička (0-100-0)
izobičenje izlaznog napona (THDU)

mogućnost preopterećemja

4.

3x380/400/415 +N
50Hz +/- 0,1% ako je
nesinhronizovano sa
ulazom
100%

maksimalno
odstupanje +/- 1%
maksimalno
odstupanje +/- 4%
< 1,5 % linearni
tereti; <3%
nelinearni tereti
minimum 125% 10
minuta, 150% 60
sekundi

Baterije
autonomija

10 minuta kod 40kW
opterećenja
mora biti mesta u
istom reku sa UPS
modulima za
autonomiju do
ukupno 15 minuta na
40kW
temperaturna
kompenzacija
punjača baterija
baterije moraju biti
ugrađene u istom
reku sa UPS
modulima; olovne
hermetički zatvorene
bez održavanja
(obavezno priložiti
kapacitet baterija
koje se ugrađuju, tip
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ugrađenih baterija,
kalkulaciju
autonomije i
karakteristike
baterija)
baterijski moduli
moraju imati
mogućnost
povezivanja sa UPS
modulima u
odvojenu ili
zajedničku konekciju;
odnosno mora biti
mogućnost da svaki
UPS modul ima svoj
baterijski string, kao i
da bude veza "svako
sa svakim"

5.

Nadzor
ugradjeni dinamički
LCD po UPS modulu i
centralni LCD ekran
osetljiv na dodir
SNMP kartica
integrisana u
sistemu, MODBUS
over IP protokol
mogućnost nadzora
preko RS232
mogućnost
isključenja sistema
TOTAL STOP
4x programabilni
alarmni kontakti

6.

SISTEM ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE
ZAJEDNO

komplet 1

Ponudjena oprema ne sme biti lošijeg kvaliteta od navedene referentne opreme, odnosno ne sme odsupati od
zahtevanih tehničkih parametara.
Za ponudjenu opremu ponudjač mora dostaviti originalnu tehničku dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno
prepoznaje ponudjena oprema.
Ponudjač mora ponudi dostaviti tačnu tehničku specifikaciju predvidjenog koncepta napajanja.
Zbog kompleksnosti instalacije potreban je sertifikovan serviser ovlašćen od strane proizvođača, kao i MAF
proizvođača
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UPRAVLJANJE GREJANJEM I HLAĐENJEM
Zonski kontroleri
Niskonaponski Fan Coil i Zonski
kontroler, Serija SE8350. Ekran u boji
osetljiv na dodir sa mogućnostima:
manjanja boja ekrana i slova, jezika,
jedinica celzijus/farenhajt, mogućnost
ubacivanja logoa. Potpuno
programabilan. 5 osnovnih tastera,
prikaz trenutne temperature i setpointa,
kao i status prostorije. Opremljen
lokalnim senzorom temperature I
senzorom vlage. Komunikacija preko
BacNET MS/TP, Modbus RS485, ZigBee
Pro, ZigBee Green Power ili standalone.
Mogućnost ubacivanja poruka u vidu
alarma ili obaveštenja. Napajanje 24VAC
+/- 15%, 50/60Hz, potrošnja 12VA. 5
digitalnih izlaza, 4 digitalno/analogna
izlaza, 7 univerzalnih ulaza. Srebrno
kućište.

225,00

kom

225,00

kom

450,00

kom

Transformator 230VAC/24VAC, 50VA

1,00

kom

Osigurač jednopolni, 6A
Automation Server Premium (AS-P) Komunikacioni protokoli (BacNET, LON,
Modbus) - Komunikacioni portovi
(Ethernet, LonWorks, USB host, USB
device, 2 x RS-485) - CPU (frekvencija 160
MHz, SDRAM 128 MB, flash memorija 4
GB) Podrška za HHTP/HTTPS, SMTP, NTP,
DHCP, IP adresiranje. Podržani WEB
servisi. RS-485 komunikacija sa
modulima automatike, napajanje preko
magistrale Smart napajanja (7 W, 24
VDC), instalacija na DIN šinu preko
podnožja. Kontrola do 30 modula
automatike, SXWASPXXX10001
Univerzalno podnožje za montažu na DIN
šinu, za server / kontroler automatike
premium, SXWTBASW110002
Power supply 24VAC/VDC (PS-24V)
Smart napajanje kontrolera automatike
do 30W. LED statusi. Instalacija na din
šinu preko podnožja, SXWPS24VX10001
Univerzalno podnožje za montažu na DIN
šinu, za modul za napajanje,
SXWTBPSW110001

2,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

BACnet repeater ASSY,B-LINK,AC,SMK
Montiranje I povezivanje elemenata
automatike

2,00

kom

1,00

pauš.

Relejni dodatak: - 3 slave fan izlaza
Montiranje I povezivanje sobnih
kontrolera I relejnih dodataka
Ukupno zonski kontroleri
Elementi neophodni za realizaciju BACnet
mreže

Ukupno
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Napomena: Elemente automatike smestiti
u postojeće ormane jake struje ili BMS-a

Softver I inženjering
SmartStruxure Enterprice server
StruxureWare building operation
workstation standard
Programiranje, puštanje u rad, izrada
SCADA aplikativnog sistema, povezivanje
sa BMS sistemom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

Ukupno

Ukupno upravljanje grejanjem i hlađenjem

11
11.1

upravljanje rasvetom
Oprema automatike u
ormanima
Napajanje automatike, 2.4A, montaža na
DIN šinu, ulaz: 110-220VAC/50-60Hz,
izlaz: 24VDC/2400mA, zaštita od
pregrevanja, prekostrujna zaštita, zaštita
prenapona. Kontroler mora da podržava
HDL protokol.
Ethernet port za programiranje sistema +
Network Bridge, montaža na DIN šinu.
Kontroler mora da podržava HDL
protokol.
Logički modul sa satom realnog vremena
i 240 logičkih tabela. Kontroler mora da
podržava HDL protokol.
DALI Balast Kontroler, 64 kanala,
montaža na DIN šinu, maksimalno 64
zone, 16 scena po zoni. Kontroler mora
da podržava HDL-DALI protokol
Modul sa 24 digitalna ulaza, dry kontakti,
montaža na DIN šinu Kontroler mora da
podržava HDL protokol.
Montaža opreme u razvodne ormane
jake struje

kom

35

kom

18

kom

5

kom

42

kom

21

orman

18

Napomena: Predviđeno je da
se oprema automatike
montira u razvodne ormane
jake struje
11.2

Oprema automatike u
polju
U učionicama: PIR, LUX i temperaturni
senzor, montaža na plafon, nadgradna,
komunikacija i napajanje preko HDL-BUS,
dva digitalna ulaza, logičke opcije. Domet
8 metara u prečniku kada se montira na
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kom

267,00

3 metra visine. Kontroler mora da
podržava HDL protokol.
U hodnicima: PIR, LUX i temperaturni
senzor, montaža na plafon, nadgradna,
komunikacija i napajanje preko HDL-BUS,
dva digitalna ulaza, logičke opcije. Domet
8 metara u prečniku kada se montira na
3 metra visine. Kontroler mora da
podržava HDL protokol.
U toaletima: PIR, LUX i temperaturni
senzor, montaža na plafon, nadgradna,
komunikacija i napajanje preko HDL-BUS,
dva digitalna ulaza, logičke opcije. Domet
8 metara u prečniku kada se montira na
3 metra visine.
Taster za upravljanje rasvetom bez
oznake, sa maskom, nosačem i doznom
Montaža opreme u polju

11.4

kom

130,00

kom

138,00

kom

336,00

kom

871,00

kom

1,00

kom

1,00

INŽENJERING USLUGE I
SOFTVER
Magiesta server, web aplikacija
instalirana na mini kompjuteru za
kontrolisanje svih uređaja - rasvete,
uređaji, bezbednost, HVAC(potpuna
zonska kontrola: režimi grejanje/hlađenje/isključeno,
temperatura auto/ručna/pripravnost/isključeno, fan
coil brzine - auto/ručno, kreiranje
redovnih i posebnih temperaturnih
režima/krivi), roletne, zavese,
muzika(integracija sa Zone Audio, Music
Play Box, direktni internet radio striming
i SD kartica striming), senzori(digitalni,
analogni, multi senzori), daljinska
kontrola; scenariji(svi podržani uređaji;
ručno inicijalizovani, vremenski
inicijalizovani - svitanje/sumrak/tačno
vreme, mogućnost aktivacije sa bilo kog
sistemskog uređaja), podržava web
servise(vremenska prognoza, email,
vesti, web kamere),
događaje(kalendarski događaji, sistemski
događaji, alarmi), grupne komande,
dnevnik(HDL Bus saobraćaja, istorija
akcija), višejezični, zaštita
lozinkom(odvojena kontrola pristupa za
korisnike i konfigurisanje), 100%
korisnička konfiguracija, jedna licenca za
neograničen broj uređaja, besplatna
Android i iOS aplikacija
Projektovanje i programiranje sistema
(konsultacije, izrada elektroprojekta
automatike, inicijalno programiranje
opreme Pametne kuce i osnovnih
scenarija, nadzor korekcija
elektroinstalacija, testiranje, puštanje u
rad i obuka korisnika)
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UKUPNO UPRAVLJANJE RASVETOM

WIRELESS

1. Bežična pristupna tačka
- Zahteva se Access Point za
bežičnu Hot Spot mrežu namenjenu za
spoljašnju montažu
- Uređaj mora biti smešten u
kućište otporno na vremenske prilike sa
minimalnim stepenom zaštite
- IP 66/67 i otpornosti na vetar
brzine do 200 km/h
- Radna temperatura od -40°
do do 55° C
- Podržava standard IEC 600682-64/-27/-6
- Kompatibilan sa IEEE 802.3at i
802.3af standardom
- Kompatibilan sa IEEE 802.11b,
802.11g, 802.11a, 802.11n, 802.11ac
- Da podržava 2.4-GHz (400
Mbps max) i 5-GHz (867 Mbps max) radio
- Da podržava 2x2 MIMO sa dva
spatian strima do 1,266 Mbps bežičnog
data protoka
- Podrška za ACC
standard(Advanced cellular coexistence)
- Podrška za Integrated
Adaptive Radio Management
- Ugrađena podrška za
Bluetooth Low-Energy (BLE) radio
- Podrška za Spectrum analysis
- Wireless mesh
- Modovi rada: Upravljanje
kontrolerom, Instant mode ( mogućnost
rada do 128 AP bez kontrolera), Air
Monitor, Hybrid WLAN,
- Mogućnost višestrukih SSIDeva( min 16)
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KOM

25

- Uređaj mora biti isporučen sa
nosačem
- Podržanо: Dynamic frequency
selection (DFS), Cyclic delay diversity
(CDD), Transmit beam-forming (TxBF),
Low-density parity check (LDPC)
Napajanje preko PoE injectora,
namenjenog za spoljno korišćenje
zajedno sa nosačem za isti.
AP isporučiti sa odgovarajućim
licencama proizvođača ponuđene
komunikacione opreme za rad sa
ponuđenim kontrolerom. Licence moraju
imati važnost minimum jednu godinu.
2.Контролер за управљање АП
-podržava minimum 32 campus
AP licenses
-podržava minimum 32 remote
AP licenses
-podržava minimum 2048
concurrent users/devices
-podržava minimum 4096
VLAN-ova
-podržava minimum 32768
Active firewall sessions
-podržava minimum 512
Concurrent GRE tunnels
-podržava minimum 1024
Concurrent IPsec sessions
-podržava minimum 1024
Mobility Access Switch tunneled-node
ports
-podržava minimum Firewall
throughput 4 Gbps
-radi Encrypted throughput
(3DES, AES-CBC) 2,4 Gbps
-radi Encrypted throughput
(AES-CCM) 3,4 Gbps
-Ima podršku za: integrated
WAN compression, health checks, zerotouch configuration, i policy-based
routing
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KOM

1

-Ima podršku za 3G/4G LTE
cellular failover
-Ima podršku za Generation
Mobility Firewall with AppRF™
technology
-može da se integriše sa sa
Microsoft Skype for Business servisom i
Palo Alto Networks GlobalProtect
-Ima podršku za min 2 Gigabit
Ethernet ports (GBIC or SFP)
-Minimum Auto-negotiating
10/100/1000BASE-T
-Minimum power consumption
190 W
-Prilikom montaže u kontroleru
instalirati licence u min trajanju od 1
godine za rad AP
Uz kontroler priložiti i licencu za
policy enforcment firewall po AP, t.j za
kontrolu pristupa po svakom AP.
Programiranje i puštanje sistema u
rad.

paušal

1

Završna električna merenja, obuka
korisnika i izrada tehničke
dokumentacije.

paušal

1

kom

1

UKUPNO WIRELESS
6.2.4.

Enterijerska rasveta višenamenske
koncertne dvorane

6.2.4.
1.

utičnice CEE L+N+PE naznačene struje
16A tip CEE16
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

6.2.4.
2.

utičnice SUKO L+N+PE naznačene
struje 16A tip CEE16
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6.2.4.
3.

6.2.4.
4.

6.2.4.
5.

6.2.4.
6.

6.2.4.
7.

Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

3

utičnice CEE 3L+N+PE naznačene
struje 16A tip CEE16
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

1

Reflektor za osvetljenjne gledališta sa
halogenim izvorom snage 205W E27
telo, aluminijumski reflektor visokog
sjaja, kaljeno staklo i sajla za
učvršćivanje
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

1

YES TECH 250 1x250W HME/ 1x205W
E27 with glass
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

1

Ugradna
halogena
svetiljka
sa
halogenim izvorom 50W 220V
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

2

kom

1

SPOT 10 QR-CBC51 1x50W
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti
Enterijerska rasveta višenamenske
koncertne dvorane

7b

OZVUČENjE U BALETSKIM SALAMA
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UKUPNO

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

Predpojacivac sa pojacivacem snage
2x150W RMS u D klasi. Pretpojacivac
mora imati minimu 6 mic/line ulaza kao
i 3 stereo rca inputa. Mora imati
Bluetoot prijemnik kao i 1 mono out
Nabavka i isporuka

kom.

2

Predpojačavač sa pojačavačacem
snage minimalne snage 2x120W .Mora
imati Bluetooth ulaz kao i minimu 2
stereo rca ulaza .Mora imati USB ulaz
za reprodukciju muzickih fajlova u Mp3
formatu .Treba da ima ethernet ulaz za
striming fajlova sa mreze kao i sa
serovane muzicke baze
Nabavka i isporuka

kom.

7

Blu-Ray/DVD player sa HDMI izlazom,
DLNA sertifikovan, sa analognim RCA
stereo audio i digitalnim optičkim
izlazom
Nabavka i isporuka

kom.

9

Komplet TP predajnika i prijemnika za
prenos HDMI signala HDMI HDBaseT
predajnik/prijemnik za prenos HDMI
signala HD rezolucije preko kabla SFTP Cat 6 - FRNC na rastojanje od 60m,
EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP 2.2
kompatibilan
Nabavka i isporuka

kom.

9

2-pojasni zvučnički sistem za velike
baletske sale sa LF zvučnikom 10" i
HF drajverom 1,4" Voice coil snage
300W/8Ω, efikasnosti ≥ 97dB SPL,
frekvencijskog opsega 60 Hz - 20 kHz
(- 10dB), ugla zračenja 90º x 70º (HxV)
sa konstand ditektiviti hornom i
priborom za nazidnu ugradnju
Nabavka i isporuka

kom.

4
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7.31

7.32

2-pojasni zvučnički sistem za manje
baletske sale sa LF zvučnikom 8" i HF
drajverom 1,5" Voice coil, snage
150W/8Ω, efikasnosti ≥ 93dB SPL,
frekvencijskog opsega 65 Hz - 20 kHz
(- 10dB), ugla zračenja 90º x 60º (HxV)
i priborom za nazidnu ugradnju
Nabavka i isporuka

kom.

8

2-pojasni zvučnički sistem za manje
baletske sale sa LF zvučnikom 8" i HF
drajverom 1", snage 90W/8Ω,
efikasnosti ≥ 93dB SPL, frekvencijskog
opsega 65 Hz -20 kHz (- 10dB), ugla
zračenja 90º x 60º (HxV) i priborom za
nazidnu ugradnju sa konstand direktiviti
hornom
Nabavka i isporuka

kom.

6

paušal

1

Montaža opreme u baletskim salma sa
ispitivanjem i puštanjem u rad uz obuku
korisnika i isporuku projekta izvedenog
stanja.
UKUPNO OZVUČENjE U BALETSKIM
SALAMA:
7.39

6.2.

6.2.1.

SISTEM SCENSKE I ENTERIJERSKE
RASVETE
Oprema sistema scenske rasvete
višenamenske koncertne dvorane
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6.2.1.
1.

6.2.1.
2.

Rasvetni pult sa najmanje 1024 izlaznih
kanala, 4 DMX/RDM izlaza, 2 Ethernet
Porta, izlaza za 2 externa LCD monitora
koji podržavaju touch funkciju, 5 USB
konektora. Pult mora imati najmanje 40
fadera sa izbirljivom funkcijom ili po
kanalu ili kao playback, 2 crossfade
fadera, točak za dimere. Rasvetni pult
mora da ima minimum 10,000 cue-ova,
1000 groupa, 1000 preseta, 4 x 1000
paleta (Intensity, Focus, Colour and
Beam), 99,999 makroa, 1000 efekata,
1000 krivi, izbor 1000 boja i 1000
snapshot/ova koji se mogu čuvati ili na
ugrađenom solid-state hard driv-u ili na
USB drive-u.Pult treba da bude sa
pripadajućim priborom priborom (lampa,
prekrivač, 2 kom Display port to DVI
adapterima i dr.)
Nabavka i isporuka

kom

1

12 kanalni nazidni dimer, sa trofaznim
napajanjem na 230V, kontrolisan preko
DMX i RMD protokola.
10A automatski osigurači, pasivno
hlađen (bez ventilatora), sa najmanje 4
dimerske krive. Potrebno je da dimer
ima kontaktni ulaz za slučaj vanrednog
stanja kada se dimer programira
posebnim presetom za takve situacije.
Za svaki od 12 kanala je potrebno da se
može nezavisno odabrati režim
napajanja rasvetnih tela: kao direktno
napajanje, relejno ili preko dimera i to ili
preko upravljačkog panela na samom
dimeru ili preko RDM protokola sa
rasvetnog pulta.
Potrebno je da dimer poseduje
mogućnost proširenja preko ugradjenih
DIN šina na koje me nogu dodati opcije
kontrole kao što je Ethernet to DMX,
streaming ACN (sACN) preko Etherneta
i slično.
Nabavka i isporuka

kom

3
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6.2.1.
3.

6.2.1.
4.

6.2.1.
5.

6.2.1.
6.

Dimersko proširenje sa Scenskim
kontrolerom na koji se, putem rasvetnog
pulta, programiraju rasvetne scene i to
minimum 32 scene. Scenski kontroler
mora imati mogućnost prozivanja scena
sa odgovarajućeg zidnog kontrolera.
Nabavka i isporuka

kom

1

Zidni kontroler za prozivanje do 32
scene sa dimera. Zidni kontroler treba
da ima minimum 10 programabilnih
tastera, sa mogućnošću programiranja
željenih funkcija. Tasteri treba da budu
pozadinski osvetljeni led indikatorima,
obojenim u zavisnošću od trenutno
izabrane funkcije.
Nabavka i isporuka

kom

1

Nazidna ugradna razdelna kutija sa 2
integrisana 5pinska ulazna DMX
konektora i jednim RJ45 konektorom za
distribuciju DMX/RDM signala.
Ugradjeni LCD ekran sa informacijama
o konfiguraciji, statusu. Potrebno je da
ima dvosmernu komunikaciju sa
rasvetnim pultom i sa drugim razdelnim
DMX/RDM kutijama.
Nabavka i isporuka

kom

1

Nazidna ugradna razdelna kutija sa 2
integrisana 5pinska izlazna DMX
konektora i jednim RJ45 konektorom za
distribuciju DMX/RDM signala.
Ugradjeni LCD ekran sa informacijama
o konfiguraciji, statusu. Potrebno je da
ima dvosmernu komunikaciju sa
rasvetnim pultom i sa drugim razdelnim
DMX/RDM kutijama.
Nabavka i isporuka

kom

2
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6.2.1.
7.

6.2.1.
8.

6.2.1.
9.

6.2.1.
10.

6.2.1.
11.

Nazidna ugradna razdelna kutija sa
integrisanim 5pinskim ulaznim DMX
konektorom i jednim RJ45 konektorom
za distribuciju DMX/RDM signala.
Potrebno je da ima dvosmernu
komunikaciju sa rasvetnim pultom i sa
drugim razdelnim DMX/RDM kutijama.
Nabavka i isporuka

kom

1

Nazidna ugradna razdelna kutija sa
integrisanim 5pinskim izlaznim DMX
konektorom i jednim RJ45 konektorom
za distribuciju DMX/RDM signala.
Potrebno je da ima dvosmernu
komunikaciju sa rasvetnim pultom i sa
drugim razdelnim DMX/RDM kutijama.
Nabavka i isporuka

kom

1

16-portni LAN switch sa 1GB
priključcima
Nabavka i isporuka

kom

1

Profilni scenski reflektor izradjen od
aluminijuma, sa 2 Bi Convex sočiva,
premenljive uglovanosti zraka od 15°30° crni mat sa nosačem filtera,
nosačem goboa, opremeljen irisom.
Minimalnih karakteristika: 15° na 12m
udaljenosti 1000 luxa, 23° na 12m
udaljenosti minimum 800luxa, 30° na 12
m udaljenosti minimum 400luxa. U
kompletu sa sijalicom HPL 750W,
nosećom kukom i sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

8

Profilni scenski reflektor izradjen od
aluminijuma, sa minimum dva sočiva,
premenljive uglovanosti zraka od 25°50° crni mat sa nosačem filtera,
nosačem goboa, opremeljen irisom.
Minimalnih karakteristika: 25° na 12m
udaljenosti 350 luxa, 36° na 12m
udaljenosti minimum 300luxa, 50° na 12
m udaljenosti minimum 200luxa. U
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kompletu sa sijalicom HPL 750W,
nosećom kukom i sigurnosnom sajlom.

6.2.1.
12.

6.2.1.
13.

6.2.1.
14.

Nabavka i isporuka

kom

8

Reflektor sa fresnel sočivom ne manjim
od 160mm, izrađen od aluminijuma,
crne mat boje, promenljive uglovanosti
od 20°- 65°. Minimalnih karakteristika:
20° na 6m udaljenosti 2500 luxa, 40° na
6m udaljenosti minimum 1200 luxa, 65°
na 12 m udaljenosti minimum 400luxa.
U kompletu sa sijalicom HPL 750W,
nosačem filtera, 4stranom klapnom,
nosećom kukom i sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

8

Reflektor tipa PAR, isporučen sa četiri
izmenljiva sočiva,
VNSP,NSP,MFL,WFL. Minimalnih
karakteristika: VNSP na 12m udaljenosti
1300 luxa, NSP na 12m udaljenosti
minimum 1000luxa, MFL na 12 m
udaljenosti minimum 600 luxa, WFL na
12m 250 luxa.. U kompletu sa sijalicom
HPL 750W, nosačem filtera, nosećom
kukom i sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

8

Profilni scenski reflektor izradjen od
aluminijuma, fiksne uglovanosti zraka
19°crni mat sa nosačem filtera.
Minimalnih karakteristika na 12m
udaljenosti 750 luxa. U kompletu sa
sijalicom HPL 750W, nosećom kukom i
sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

2

Page 86 of 222

6.2.1.
15.

6.2.1.
16.

6.2.1.
17.

6.2.1.
18.

Prateći reflektor-followspot sa 1200W
halogenom sijalicom, sa ručicom za
kontrolu fokusa, ručkom za upravljenje
pozicijom, sa 6 boja kolor filterom koji je
integrisan u sam prateći reflektor, kao i
ručica za biranje uglovanosti od 1,9° 9,5°. Minimalni osvetljaj na 18m
1900luxa, na 30m 650 luxa. Isporučiti i
odgovarajući stabilni stativ, halogenu
sijalicu od 1200W
Nabavka i isporuka

kom

2

Set filtera u boji - rolna 762 x 122 cm 10kom
Nabavka i isporuka

kom

1

Simetrični reflektor sa 4x55W fluo
sijalicama, upravljan motkom,
kontrolisan DMX signalom. Isporučen
sa 4 x Osram Studio Line 3200K
sijalicama. Minimalni osvetljaj na 3, 960
luxa, na 6 m 150 luxa. U kompletu sa
nosećom kukom i sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

6

Asimetrični ciklorama reflektor sa
4x55W fluo sijalicama, upravljan
motkom, kontrolisan DMX signalom.
Isporučen sa 4 x Osram Studio Line
3200K sijalicama. Minimalni osvetljaj na
3, 960 luxa, na 6 m 150 luxa.U
kompletu sa nosećom kukom i
sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

6
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6.2.1.
19.

6.2.1.
20.

6.2.1.
21.

6.2.1.
22.

6.2.1.
23.

Inteligentni pokretni wash reflektor, sa
minimum 12 kom 40W LED RGBW
izvora. Morotizovan zoom od minimalno
8°-47°, kolor temperatura od 2800 10.000K, Pan-Tilt 540°-270° kontrolisan
DMX, RDM, sACN, i ARTNET sa pixel
mapingom, predprogramiranim
makroima za brže programiranje,
display za podešavanje parametara sa
backup baterijom za korićenj unosa
parametara i kad uređaj nije na
napajanu od 230V, Isporučiti sa omega
nosačima i 2 kuke za kačenje, ø50mm
Nabavka i isporuka

kom

6

DMX/AESEBU kabel sa XLRM+XLRF
10m
Nabavka i isporuka

kom

20

Kabel EPN50-Y 3x1,5mm2 sa utikace i
uticnicom CEE3x16A. duzine 10m
Nabavka i isporuka

kom

40

Profilni scenski reflektor izradjen od
aluminijuma, fiksne uglovanosti zraka
19°crni mat sa nosačem filtera.
Minimalnih karakteristika na 12m
udaljenosti 750 luxa. U kompletu sa
sijalicom HPL 750W, nosećom kukom i
sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

2

Profilni scenski reflektor izradjen od
aluminijuma, sa minimum dva sočiva,
premenljive uglovanosti zraka od 25°50° crni mat sa nosačem filtera,
nosačem goboa, opremeljen irisom.
Minimalnih karakteristika: 25° na 12m
udaljenosti 350 luxa, 36° na 12m
udaljenosti minimum 300luxa, 50° na 12
m udaljenosti minimum 200luxa. U
kompletu sa sijalicom HPL 750W,
nosećom kukom i sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

2
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6.2.1.
24.

6.2.1.
25.

6.2.1.
26.

6.2.1.
27.

Profilni scenski reflektor izradjen od
aluminijuma, sa 2 Bi Convex sočiva,
premenljive uglovanosti zraka od 15°30° crni mat sa nosačem filtera,
nosačem goboa, opremeljen irisom.
Minimalnih karakteristika: 15° na 12m
udaljenosti 1000 luxa, 23° na 12m
udaljenosti minimum 800luxa, 30° na 12
m udaljenosti minimum 400luxa. U
kompletu sa sijalicom HPL 750W,
nosećom kukom i sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

2

Reflektor sa fresnel sočivom ne manjim
od 160mm, izrađen od aluminijuma,
crne mat boje, promenljive uglovanosti
od 20°- 65°. Minimalnih karakteristika:
20° na 6m udaljenosti 2500 luxa, 40° na
6m udaljenosti minimum 1200 luxa, 65°
na 12 m udaljenosti minimum 400luxa.
U kompletu sa sijalicom HPL 750W,
nosačem filtera, 4stranom klapnom,
nosećom kukom i sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

2

Nosač za "ulice" sa tockovima. Nosač
reflektora izrađen od čelične
konstrukcije, ø50mm , na postolju
100cmx100cm, sa 4 rotirajuća gumena
točka ø100m, od kojih su 2 sa
kočnicom. Nosač reflektora je izgleda
"merdevina" visine 4,5m sa minimalno 4
horizontalne ø50 poprečne cevi za
kačenje reflektora, sa osnim razmakom
između poprečnih cevi ne manjim od
80cm
Nabavka i isporuka

kom

2

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

komplet

1

UKUPNO
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Oprema sistema scenske rasvete višenamenske
koncertne dvorane
6.2.2.

Oprema sistema scenske rasvete
sale za javne časove

6.2.2.
1.

Rasvetni kontrolni DMX pult, sa
minimalno 20 fadera sa izbirljivom
funkcijom ili po kanalu ili kao playback,
minimalno jedan ekranom osetljivim na
dodir od min 7". Pult treba da poseduje
DMX/RMD izlaz, USB port, da moze da
kontroliše najmanje 40 pojedinačnih
rasvetnih tela. Treba da poseduje Cue
lista sa minimalno 999 cue-eva, 10
pages sa po 20plejbekova, statične
memorije ili sekvence, ugradjena
onboard help funcija i tutorijali.
Nabavka i isporuka

kom

1

12 kanalni rek dimer, 2U, 12 x 2.3kW,
upakovanim u rek, sa 12 izlaznih
konektora CEE16A. Dimer treba da
poseduje DMX 1 ulazni i 1 prolazni
konaktor, 2 x RJ45 konektor, sa displej
ekranom za programiranje i soft patch
kanala, sa internom memorijom za
minimalno 30 preseta i izbirljivom
krivom dimovanja. Dimerki set ne sme
biti teži od 18kg
Nabavka i isporuka

kom

2

6.2.2.
2.
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6.2.2.
3.

6.2.2.
4.

6.2.2.
5.

12 kanalni nazidni dimer, sa trofaznim
napajanjem na 230V, kontrolisan preko
DMX i RMD protokola.
10A automatski osigurači, pasivno
hlađen (bez ventilatora), sa najmanje 4
dimerske krive. Potrebno je da dimer
ima kontaktni ulaz za slučaj vanrednog
stanja kada se dimer programira
posebnim presetom za takve situacije.
Za svaki od 12 kanala je potrebno da se
može nezavisno odabrati režim
napajanja rasvetnih tela: kao direktno
napajanje, relejno ili preko dimera i to ili
preko upravljačkog panela na samom
dimeru ili preko RDM protokola sa
rasvetnog pulta.
Potrebno je da dimer poseduje
mogućnost proširenja preko ugradjenih
DIN šina na koje me nogu dodati opcije
kontrole kao što je Ethernet to DMX,
streaming ACN (sACN) preko Etherneta
i slično.
Nabavka i isporuka

kom

1

Profilni scenski reflektor izradjen od
aluminijuma, sa 2 Bi Convex sočiva,
premenljive uglovanosti zraka od 15°30° crni mat sa nosačem filtera,
nosačem goboa, opremeljen irisom.
Minimalnih karakteristika: 15° na 12m
udaljenosti 1000 luxa, 23° na 12m
udaljenosti minimum 800luxa, 30° na 12
m udaljenosti minimum 400luxa. U
kompletu sa sijalicom HPL 750W,
nosećom kukom i sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

kom

8

Reflektor sa fresnel sočivom ne manjim
od 160mm, izrađen od aluminijuma,
crne mat boje, promenljive uglovanosti
od 20°- 65°. Minimalnih karakteristika:
20° na 6m udaljenosti 2500 luxa, 40° na
6m udaljenosti minimum 1200 luxa, 65°
na 12 m udaljenosti minimum 400luxa.
U kompletu sa sijalicom HPL 750W,
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nosačem filtera, 4stranom klapnom,
nosećom kukom i sigurnosnom sajlom.

Nabavka i isporuka
6.2.2.
6.

6.2.2.
7.

kom

8

kom

8

komplet

1

Reflektor tipa PAR, isporučen sa četiri
izmenljiva sočiva,
VNSP,NSP,MFL,WFL. Minimalnih
karakteristika: VNSP na 12m udaljenosti
1300 luxa, NSP na 12m udaljenosti
minimum 1000luxa, MFL na 12 m
udaljenosti minimum 600 luxa, WFL na
12m 250 luxa.. U kompletu sa sijalicom
HPL 750W, nosačem filtera, nosećom
kukom i sigurnosnom sajlom.
Nabavka i isporuka

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

Oprema sistema scenske rasvete
sale za javne časove
UKUPNO SISTEM SCENSKE I
ENTERIJERSKE RASVETE
6.3.

SCENSKA MEHANIKA

6.3.1.

Mašinska oprema scene sa EM
pogonima

6.3.1.
1.

Elektromotorna povlaka sa hodom od
9m i korisne nosivosti minimum 290kg
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UKUPNO
UKUPN
O

SWL. Snaga pogona je 1,1 kW,
napajanje 3-fazno 380V/50Hz, a brzina
0,1m/s. Namenjena za vešanje
dekoraterskih zavesa, akustičnih panela
i druge scenske opreme o cev povlake
koja je preko odgovarajućih čeličnih
užadi povezana sa pogonskim bubnjem
elektromotonog pogona. Cev povlake je
dužine 14 m, Ø 50 mm i ovešana je u 5
tačaka. Pogoni elektromotornih povlaka
su ovešani o čelične nosače u plafonu
iznad rosta scene. Mehanizam pogona
poseduje davače položaja koji
onemogućavaju prelaženje graničnih
vrednosti u gornjoj i donjoj zoni zbog
sigurnosnih razloga.
Poseduje par elektromehaničkih
senzora za merenje opterećenja.
Poseduje priključnu interfejs za
povezivanje sa kontrolom tablom preko
SFTP CAT6 kabla. Povezivanje između
priključnog interfejsa i povlake se vrši
preko 9-pinsko kontrolnog kabla sa
CPC konektorima.
U kompletu sa priborom za ugradnju
Nabavka i isporuka

6.3.1.
2.

komplet
a

Elektromotorna povlaka - pantograf
kojim se omogućava jednostavna
postavka, manipulacija i upravljanje
rasvetom sa hodom od 9m i korisne
nosivosti minimum 290kg SWL, snaga
pogona je 1,1 kW, napajanje 3-fazno
380V/50Hz, brzina 0,1m/s, sa 12 CEE16 priključnica i 2 DMX XLR 5-pinska
priključka. Dužina pantografa je od 13 m
sa cevi dužine 14 m, Ø 50 mm i
vešanjem u 5 tačaka.Pogoni
elektromotornih povlaka su ovešani o
čelične nosače u plafonu iznad rosta
scene. Mehanizam pogona poseduje
davače položaja koji onemogućavaju
prelaženje graničnih vrednosti u gornjoj
i donjoj zoni zbog sigurnosnih razloga.
Poseduje par elektromehaničkih
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12

senzora za merenje opterećenja.
Poseduje priključnu interfejs za
povezivanje sa kontrolom tablom preko
SFTP CAT6 kabla. Povezivanje između
priključnog interfejsa i povlake se vrši
preko 9-pinsko kontrolnog kabla sa
CPC konektorima.
U kompletu sa priborom za ugradnju.
Nabavka i isporuka

6.3.1.
3.

komplet
a

Zidni kontroler sa vratima za 12
elektromotornih povlaka sa daljinskom
komandom i priborom za ugradnju.
Kontroler aktivira i nadgleda funkcije
podizanja elektromotornih povlaka
fiksne ili promenljive brzine i sve
sigurnosne funkcije sistema. Sam
kontroler registruje korištenje sistema
za podizanje sistema i ponašanja svake
elektromotorne povlake i obezbeđuje
dijagnostiku čitavog sistema dizanja.
Prikaz statusa, položaja i opterećenje
na LCD ekranu za svaku
elektromotornu povlaku
Ako dođe do greške, elektromotornih
povlaka signalizira vrstu i prosleđuje
grešku na LCD ekrana na kontrolera.
Kontroler ima mogucnost kreiranja
izveštaja o inspekciji sistema za svaku
elektromotornih povlaku.
Precizna podešavanja brzine i kontrola
uživo pomoću klizača
Dva korisnička programibilne limita
(preseta) za podizanje odnosno
spuštanje po elektromotornoj povlaci
Mogućnost istovremenog upravljanja
višestrukim elektormotornim povlakama
Taster za hitno isključenje (E-Stop)
Jednostavae i ekonomične instalacije
ožičenja pomoću jednog
niskonaponskog upravljačkog kabla
Jednostavna konfiguracija preko panela
ili laptopa i upravljačke stanice
Istorija događaja se čuva u datotekama
evidencije, datotekama evidencije
Page 94 of 222

2

korištenja podataka i brojačima
servisnih intervala
Automatsko testiranje funkcija
Uz kontroler se isporučuje i žična
daljinska komanda
Nabavka i isporuka

6.3.1.
4.

komplet
a

Zidni kontroler sa vratima za 4
elektromotornih povlaka sa daljinskom
komandom i priborom za ugradnju.
Kontroler aktivira i nadgleda funkcije
podizanja elektromotornih povlaka
fiksne ili promenljive brzine i sve
sigurnosne funkcije sistema. Sam
kontroler registruje korištenje sistema
za podizanje sistema i ponašanja svake
elektromotorne povlake i obezbeđuje
dijagnostiku čitavog sistema dizanja.
Prikaz statusa, položaja i opterećenje
na LCD ekranu za svaku
elektromotornu povlaku
Ako dođe do greške, elektromotornih
povlaka signalizira vrstu i prosleđuje
grešku na LCD ekrana na kontrolera.
Kontroler ima mogucnost kreiranja
izveštaja o inspekciji sistema za svaku
elektromotornih povlaku.
Precizna podešavanja brzine i kontrola
uživo pomoću klizača
Dva korisnička programibilne limita
(preseta) za podizanje odnosno
spuštanje po elektromotornoj povlaci
Mogućnost istovremenog upravljanja
višestrukim elektormotornim povlakama
Taster za hitno isključenje (E-Stop)
Jednostavae i ekonomične instalacije
ožičenja pomoću jednog
niskonaponskog upravljačkog kabla
Jednostavna konfiguracija preko panela
ili laptopa i upravljačke stanice
Istorija događaja se čuva u datotekama
evidencije, datotekama evidencije
korištenja podataka i brojačima
servisnih intervala
Automatsko testiranje funkcija
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1

Nabavka i isporuka

6.3.1.
5.

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa
svim neophodnim materijalom, puštanje
sistema u rad.

komplet
a

1

komplet

1

Mašinska oprema scene sa EM
pogonima
6.3.
2.
6.3.
2.1.

UKUPNO

Zavese
Šinski sistem za prednju dvodelnu
zavesu za horizontalno otvaranje dužine
18m sa elektromotornim pogonom snage
90W/230V sa daljinskom žičanom
kontrolom.
Šine su napravljene od eloksiranog
ekstrudiranog aluminijuma crne boje,
kužnog prečnika 45mm. Šina ima
uniformnu raspodelu opterećenja od
200kg po 1 dužnom metru fiksiranja.
Pomeranje zavese se vrši preko motora i
odgovarajućeg dvostruko pletenog užeta
širine 8mm crne boje.
Ova konfiguracija nudi mogućnost
automatskog podešavanja
zavese sa bilo kog mesta sa žičnim
daljinskim upravljačem. Obezbebeđeni
nosači preklapanja za savršeno
zatvaranje zavese.Kolica su napravljeni u
pozorišnoj tihoj izvedbi, raspoređeni na
rastojanju od 17cm.
Nabavka i isporuka

komplet
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1

6.3.
2.2.

6.3.
2.3.

Svečana zavesa - maskirna od
negorućeg materija dimenzija 940 x 900
cm (VxŠ), 50% nabrana,
Materijal: Velours - 88% pamuk/12%
poliester
Težina materijala: 360 g/m2
Boja: pozorišno crvena
Materijal mora biti negorljiv po jednom od
standarda BS 5867 part 2B - DIN 410201 / B1 - NF P 92-503 / M1
Obrada materijala: po gornjem rubu
ojačan sa ugrađenim metalnim
prstenovima crne boje na svakih 17 cm,
sa strane porubljena, u donjem delu džep
visine 10 cm
Nabavka i isporuka
Svečana zavesa od negorućeg materija
dimenzija 150 x 1800 cm (VxŠ), 50%
nabrana,
Materijal: Velours - 88% pamuk/12%
poliester
Težina materijala: 360 g/m2
Boja: pozorišno crvena
Materijal mora biti negorljiv po jednom od
standarda BS 5867 part 2B - DIN 410201 / B1 - NF P 92-503 / M1
Obrada materijala: po gornjem rubu
ojačan sa ugrađenim metalnim
prstenovima crne boje na svakih 17 cm
sa trakama za vezivanje, sa strane
porubljena, u donjem delu džep visine 10
cm
Nabavka i isporuka

komplet
a

2

komplet
a

1
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6.3.
2.4.

6.3.
2.5.

6.3.
2.6.

Šinski sistem za cyclorama dvodelnu
zavesu za horizontalno otvaranje dužine
14m i polukružnim krajevima od 1m sa
ručnim povlačenjem zavesa montiranih
na kolicima.
Dimenzija šine visina 28 mm i širine 30
mm.
Šina ima uniformnu raspodelu
opterećenja od 150kg po 1 dužnom
metru fiksiranja. Obezbebeđeni nosači
preklapanja za savršeno zatvaranje
zavese. Kolica su napravljeni u
pozorišnoj tihoj izvedbi.
Nabavka i isporuka
Cyclorama zavesa od negorućeg
materija dimenzija 940 x 800 cm (VxŠ)
Materijal: 100% Trevira CS
Težina materijala: 200 g/m2
Boja: crna
Materijal mora biti negorljiv po jednom od
standarda BS 5867 part 2B - DIN 410201 / B1 - NF P 92-503 / M1
Obrada materijala: po gornjem rubu
ojačan sa ugrađenim metalnim
prstenovima na svakih 25 cm, sa strane
porubljena, u donjem delu džep visine 10
cm
Nabavka i isporuka

komplet
a

1

komplet
a

2

Zavesa za ulice od negorućeg materija
dimenzija 940 x 400 cm (VxŠ)
Materijal: Molton 100% pamuk
Težina materijala: 300 g/m2
Boja: crna
Materijal mora biti negorljiv po jednom od
standarda BS 5867 part 2B - DIN 410201 / B1 - NF P 92-503 / M1
Obrada materijala: po gornjem rubu
ojačan sa ugrađenim metalnim
prstenovima na svakih 25 cm, sa strane
porubljena, u donjem delu džep visine 10
cm
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6.3.
2.7.

Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

komplet
a

6

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

komplet

1

Zavese
6.3.
3.
6.3.
3.1.

6.3.
3.2.

UKUPNO

Pribor
PVC podloga za baletski pod tamno sive
boje širine 1,5m i dužine rolne 15m,
ukupno 10 komada
Težina: 2300 g/m2
Negorljivost po jednom od standarda EN
13501-1 ili BFL-S1
Za prevoz i skladištenje baletskog poda
je potrebno obezbediti kolica koja moraju
imati mogućnost namotavanja poda na
noseće štangle. Potrebno je dostaviti i
360 komada trake za povezivanje
baletskog poda.Traka mora da bude 33m
dužine, a širine 50 mm.
Nabavka i isporuka

Ručno servisna dizalica nosivosti 500 kg
za visinu dizanja 10m, za kačenje
svečane zavese i maskirne zavese.
Dizalica sa automatskim duplim
sistemom kočenja
lagano i jako kućište
nosivi lanac G80, pocinkovani ili
crni/lakirani
livena gornja i donja kuka
Nabavka i isporuka

komplet
a

10

komplet
a

2
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6.3.
3.3.

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

komplet

Pribor

UKUPNO

REKAPITULACIJA
Mašinska oprema scene sa EM
pogonima

RSD

2.

Zavese

RSD

3.

Pribor

RSD

UKUPNO

RSD

1.

1

6.1

AUDIO I VIDEO SISTEMI

6.1.
1.

AUDIO I VIDEO SISTEMI
VIŠENAMENSKE KONCERTNE SALE

6.1.
1.1.

Oprema audio sistema za muzičkoscenske programe
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6.1.
1.1.
1.

6.1.
1.1.
2.

Digitalna audio mikseta treba da sadrži: 3
touch screen ekrana, minimum 10”
(24,5cm) za kontrolu parametara; 31 klizni
potenciometar (fader) osetljiv na dodir,
100mm; 24 mikrofonsko linijskih ulaza; 12
analognih izlaza; 2 AES ulaza-izlaza
(mono); 2 slota za proširenja (do 64 ulazaizlaza po slotu); DVI konektor za
priključenje eksternog monitora; 2
Ethernet konektora za mrežno uvezivanje
audio miksete; Ugrađena UB Madi zvučna
kartica za snimanje i reprodukciju do 48
kanala; World Clock ulaz i izlaz;
Minimalno 1 GP ulaz i 1 GP izlaz;
Minimalno 48 Flexi ulaznih kanala koji
mogu biti mono ili stereo (ekvivalent od 96
DSP kanala); Minimalno 16 Flexi izlaznih
grupa koje mogu butu mono ili stereo za
Aux, Sub Grupne izlaze; Stereo master
izlaz; 10 x 8 matrix izlaza; Korisnički
definisane makro funkcije; 8 digitalnih
efekata; rad na sample rate 48kHz i
96kHz; Integrisani procesing na do 40-bit,
Floating Point: A/D i D/A 24-bit converter:
prekvencijski odziv +/- 0.6dB (20Hz –
20kHz); izobličenje THD manje od 0.05%;
Separacija kanala bolja od 90dB (40Hz –
15kHz)
Nabavka i isporuka

kom

1

Stage boks za priključenje na audio
miksetu treba da ima 48 mikrofonskolinijskih ulaza, 16
lnijskih izlaza, sa
mogućnošću proširenja broja linijskih
izlaza za dodatnih 16 kanala. Dodatni
izlazni linijski kanali mogu biti proširivi
analognim
ili
AES/EBU
izlazima.
Stage boks treba da poseduje redudantno
napajanje, displej za programiranje
podešavanja, USB port za softversko i
firmversko nadograđivanje i dva BNC
konektora za povezivanje na audio
miksetu. 2 kabela sa BNC konektorima,
dužine 100m se isporučuju sa stage
boksom.
Nabavka i isporuka

kom

1
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6.1.
1.1.
3.

6.1.
1.1.
4.

6.1.
1.1.
5

6.1.
1.1.
6.

Compact Flash/USB recorder u kućištu
19" sa simetričnim I/O, kao DENON DNF450 ili sličan
Nabavka i isporuka

kom

1

Dvostruki CD/MP3 reproduktor sa
daljinskom komandom, kao DENON DND4500 ili sličan
Nabavka isporuka

kom

1

DSP audio matrica sa minimum 4 ulaza I
minimu 4 izlaza.Svaki ulaz mora imati
minimum 8 parametriq Eq a izlaz
minimum 9 paramterarskih Eq ova.Svaki
izalz mora imati high I low pass filter.Svaki
izlaz
mora
imati delay minimum
100ms.Dinamicki opseg mora biti jednak
ili veci od 112db u celom frekventnom
opsegu .Audio matrica mora imati D/A i
A/D konvertere minimum 24 bita na 96
KHz ili vise.Distorzija na 1Khz pri ulaznom
signalu od +16dbm(ili vecem) mora biti
jednaka ili manja od 0,02%.Audio matrica
mora imati Gpio portove za povezivanje
eksterne
kontrole(minimum
2kontrole).Mora imati mogucnost punog
zakljucavanja
parametara
ali
uz
istovremenu
mogucnost
izbora
predefinisanih preseta uz pomoc tastera
na prednjem panelu kao i prikaz istih na
displeju.Takodje mora imati indikatore
nivoa ulazno izlaznog signala.
Nabavka i isporuka

kom

2

Touch daljinska komanda za audio
matricu iz poz. 1 sa priborom za ugradnju
I izborom minimum 4 preseta na sebi
Nabavka isporuka

kom

2
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6.1.
1.1.
7.

6.1.
1.1.
8.

Pojačavač snage 4x 700W/4Ω za CZS,
front feel i surround zvučnike u kućištu
19" sa simetričnim analogno digitalnim
ulazima.Ugradjeni
DSp
mora
biti
nezavista za svaki kanal I mora imati
96Khz samle rate ili veci.AD I DA
konvertori moraju biti 24 bitni ili
veci.Maksimalna latencija ne moze preci
0,3msPojacivac mora imati Etherner
prikljucak i mogucnost pracenja statusa
pojacivaca kao i impedanse izlaznih
linija,temperature pojacivaca kroz server
za kontrolu sistema.Dsp mora imati
kompenzaciju gubitaka zbog duzine
zvucnickih linija kako bi unapredio
impulsni odziv sistema.Mora imati auto
stand by funkciju kao i funkciju
automatskog paljenja pri dobijenom
signalu.Svaki kanal mora imati minimum 2
x16 kanalne Paramterske Ekvilajzere sa
Notch,Shelving
i
Asimetricnim
filterima.Signal sum mora biti jednak ili
veci od 101dbr.
Nabavka i isporuka
Pojačavač snage 2x1000W/4Ω za levu i
desnu
zvucnicku
skupinu
kao
i
subwoofere u kućištu 19" sa simetričnim
analogno digitalnim ulazima.Ugradjeni
DSp mora biti nezavista za svaki kanal I
mora imati 96Khz samle rate ili veci.AD I
DA konvertori moraju biti 24 bitni ili
veci.Maksimalna latencija ne moze preci
0,3msPojacivac mora imati Etherner
prikljucak i mogucnost pracenja statusa
pojacivaca kao i impedanse izlaznih
linija,temperature pojacivaca kroz server
za kontrolu sistema.Dsp mora imati
kompenzaciju gubitaka zbog duzine
zvucnickih linija kako bi unapredio
impulsni odziv sistema.Mora imati auto
stand by funkciju kao i funkciju
automatskog paljenja pri dobijenom
signalu.Svaki kanal mora imati minimum 2
x16 kanalne Paramterske Ekvilajzere sa
Notch,Shelving
i
Asimetricnim
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kom

2

filterima.Signal sum mora biti jednak ili
veci od 103dbr.Mora imati Delay minimum
50mS.

6.1.
1.1.
9.

Nabavka i isporuka

kom

2

2-pojasni Line Array zvučnički sistem za
centralnu zvučničku skupinu sastavljen od
Line array elementa sa 10inch Lf
zvucnikom kao I 2Hf drivera u Line source
horni
sa
konstatnim
direktiviti
faktorom.Frekventni opseg od 60hz18Khz.Ugao zracenja po horizontali je 75
stepeni sa maksimalnim odstupanjem od
+,- 5%.Vertikalna uglovanost zavisi od
podesavanja uglova medju elementima
skupine.Uglavanost se moze stelovati u
opsegu i koracima od 0,1,2,4,6,9,12,15
stepeni ili preziznije.Maksimalni zvucni
pritisak elementa sa maksimalnim
odstupanjem od -5 db a sa pojacivacem iz
pozicije 6.1.1.1.7 ne moze biti manji od
130db na 1 metru.
Nabavka i isporuka

kom

4
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6.1.
1.1.
10.

6.1.
1.1.
11.

6.1.
1.1.
12.

2-pojasni Line Array zvučnički sistem za
levu i desnu zvučničku skupinu sastavljen
od 3 Line array elementa sa 10inch Lf
zvucnikom kao I 2Hf drivera u Line source
horni
sa
konstatnim
direktiviti
faktorom.Frekventni opseg od 60hz18Khz.Ugao
zracenja
gornja
dva
elementa po horizontali je 75 stepeni sa
maksimalnim odstupanjem od
+,5%..Ugao zracenja po horizontali donjeg
elementa je 105 stepeni sa maksimalnim
odstupanjem +,- 5 stepeni.Vertikalna
uglovanost zavisi od podesavanja uglova
medju elementima skupine.Uglavanost se
moze stelovati u opsegu i koracima od
0,1,2,4,6,9,12,15
stepeni
ili
preziznije.Maksimalni zvucni pritisak
elementa sa hor. uglovanoscu 0d 75
stepeni sa maksimalnim odstupanjem od 5 db a sa pojacivacem iz pozicije 6.1.1.1.8
ne moze biti manji od 133db na 1 metru.
Nabavka i isporuka

kom

2

Subwoofer zvučnički sistem za levi i desni
portal sa LF zvučnikom 15" u kardioidnoj
karakteristici
akustickog
zracenja
,frekventog opsega od minimum 40Hz140Hz sa zvucnim pritiskom ne manjim od
131db kada se koristi sa pojacivacem iz
pozicije 6.1.1.1.8 Mora imati opciju
kacenja i biti komaptibilan za kacenje na
levu i desnu zvucnicku skupinu.
Nabavka I isporuka

kom

2

Prenosni 2-pojasni aktivni scenski podno
monitorski zvučnički sistem sa LF
zvučnikom 12", snage pojačavača
minimum 400W RMS , max. SPL 129 dB
ili veci, frekvencijskog opsega 45 Hz 20kHz , ugla zračenja 90º x 60º
(HxV).Kabinet od vodotpornog spera
premazan crnom bojom
Nabavka i isporuka

kom

4
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6.1.
1.1.
13.

6.1.
1.1.
14.

6.1.
1.1.
15.

6.1.
1.1.
16.

6.1.
1.1.
17.

6.1.
1.1.
18.

2-pojasni zvučnički sistem za front feel i
ugradnju u čelo pozornice sa LF
zvučnikom 6,5",
snage
100W/8Ω,
efikasnosti ≥ 88dB SPL, frekvencijskog
opsega 40 Hz - 20 kHz (- 10dB) i priborom
za ugradnju
Nabavka i isporuka

kom

6

2-pojasni aktivni monitorski zvučnički
sistem za A/V tehničku režiju sa LF
zvučnikom 8", pojačavačima snage
50+25W i nazidnim nosačem.Frekventi
opseg od 45Hz_20Khz
Nabavka i isporuka

kom

2

Audio distribucija sa simetricnim ulazom I
minimu 8 XLR izlaza kao I 4 3,5mm izlaza
galvanski
odvojenih
trafoima
sa
regulaciojm jacine ulaznog signala .
Nabavka I isporuka

kom

1

Monitorske dinamičke slušalice - closed
back supra aural, kao AKG K-171
STUDIO ili slične
Nabavka i isporuka

kom

1

Mikrofonski predpojačavač - channel strip
sa fantomskim napajanjem, kontolom
nivoa signala i EQ u kućištu 19".
Nabavka isporuka

kom

2

UHF višekanalni bežični mikrofonski
sistem sa dva
belt pack predajnika u
metalnom
kucistu,Lavalier
mikrofonom(2kom) i dvostrukim diversity
prijemnikom,Frekventni opseg rada u
podrucju od 530Mhz do 580Mhz. Sirina
banda bezicnog prenosa u zadatom
opsegu mora biti minimum 32 Mhz.Mora
imati mimimum 100 predefinisanih
frekvencija rada ako i auto scan funkciju
za
trazenje
slobodnog
radnog
kanala.Minimum 8 dvostrukih sistema
moze raditi simultano.Lavalier mikrofn
mora
imati
minimlne
karakterisitke:kardioid ,opseg od 40hzPage 106 of 222

20Khz osetlivost od 6mV /Pa na
1Khz.Dinamicki opseg 0d 99db ili veci kao
i maksimalni pritisak koji trpi veci od
129db.Maksimalna tezina lavaliera je
14grama.

6.1.
1.1.
19.

6.1.
1.1.
20.

Nabavka, isporuka

kom

3

UHF višekanalni bežični mikrofonski
sistem sa 2 handheld predajnika i diversity
dvostrukim
prijemnikom,Frekventni
opseg rada u podrucju od 530Mhz do
580Mhz. Sirina banda bezicnog prenosa u
zadatom opsegu mora biti minimum 32
Mhz.Mora
imati
mimimum
100
predefinisanih frekvencija rada ako i auto
scan funkciju za trazenje slobodnog
radnog kanala.Minimum 8 sistema moze
raditi simultano. Rucni predjanik mora
imati
sledece
minmalne
karkaterisitke:Metalno kuciste,dinamicka
mikrofonska glava sa hyperkardioidnom
karkateristikom frekventnog opsega od
50hz-16Khz ili sire.osetljivost mora biti
1,6mV /Pa na 1Kz ili veca. Lcd displej za
prikaz infomracija
Nabavka, isporuka

kom

1

UHF antenski spliter sa ispravljačem i 2
UHF usmerene aktivne antene sa
pojacanjem na manjm od 15db, za 4
dvostruka prijemnika bežičnih mikrofona,
u kompletu sa priborom za montažu i
prespojnim kablovima,
Nabavka I isporuka

kom

1
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6.1.
1.1.
21.

6.1.
1.1.
22.

6.1.
1.1.
23.

6.1.
1.1.
24.

6.1.
1.1.
25.

6.1.
1.1.
26.

Kondenzatorski
shotgun
mikrofon
superkardioidne
karakteristike
usmerenosti sa nazidnim nosačem za
monitoring u Sali sa minimlnaim
karakteristikama:frekventni opseg od
50Hz-19Khz, ili siri signal sum 73db ili veci
,dinamcki
opseg
119db
ili
veci
.Maksimalni SPl 140db ili veci .Osetljivost
10mV/Pa na 1khz ili osetljiviji
Nabavka i isporuka

kom

2

Kondenzatorski
mikrofon
kardioidne
karakteristike usmerenosti za flautu sa
konektorom za belt pack predajnik,
kardioidn
i
nisacem
za
flautu
,kondenzatosrki ,opseg od 50Hz-18khz
osetljivosti 4,5mV /Pa na 1khz ili
veca.Duzine 25mm ili manje sa odnosm
signal sum od 65db ili vecim
Nabavka i isporuka

kom

2

Kondenzatorski mikrofon - pickup za
gitaru i žičane instrumente sa konektorom
za belt pack predajnik.
Nabavka i isporuka

kom

2

Kondenzatorski mikrofon superkardioidne
karakteristike usmerenosti za razne
instrumentei konektorom za belt pack
predajnik.Kardioidini kondezatorski sa
opsegom
od
minimu
40hz-20Khz
odnosam signal sum od minimum 65db
.Maksimani
Spl
ne
manji
od
135db,osteljivosti 6mV/Pa na 1kHz
Nabavka i isporuka

kom

2

Kondenzatorski
mikrofon
kardioidne
karakteristike usmerenosti na "guščijem
vratu" dužine 50cm i priborom za ugradnju
na radnoj površini govornice
Nabavka i isporuka

kom

2

Dinamički
vokalni
miikrofon
sa
hiperkardioidnom
karakteristikom
usmerenosti opsega od 50Hz -16Khz ili
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sireOsetljivosti od minimum 1,6mV/Pa na
1khz ili vecom

6.1.
1.1.
27.

6.1.
1.1.
28.

6.1.
1.1.
29.

6.1.
1.1.
30.

6.1.
1.1.
31.

Nabavka i isporuka

kom

6

Dinamički mikrofon sa kardioidnom
karakteristikom
usmerenosti
za
instrumente
opsega
50hz16Khz.Maksimalni Spl 140 db ili veci
osetljivost 1,6mV /Pa ili veca na 1kHz
Nabavka i isporuka

kom

4

Dinamički miikrofon sa kardioidnom
karakteristikom usmerenosti za bas
instumente, Opsega od 30Hz do 14kHz ili
sire.Osetljivost
0,8mV/Pa
na
1Khz.Maksimalni Spl ne mani od 144db
Nabavka i isporuka

kom

2

Kondenzatorski mikrofon za ozvučavanje
činela i akustičkih instrumenata (pencil tip)
opsega od 40Hz-20Khz kardioidne
karkateristike .osetljivost od 8mv /Pa na
1kHz signal sum od 69db ili bolji
.maksimalni Spl ne manji od 137db.
Nabavka i isporuka

kom

2

Studijski kondenzatorski mikrofon za
ozvučavanje hora i instrumenata sa
dijafragmom od 35mm ili vecom
kardioidnom karakteristikom usmerenosti
Opsega od 20Hz-20khz osetljivosti 18mV
/Pa na 1khz ili vecom .Signal sum 79db ili
veci ,dinamcki opseg 120db ili veci
Nabavka i isporuka

kom

2

Kondenzatorski
stereo
par
mikrofna(2kom)
sa
kardioidnom
karakteristikom
usmerenosti.Opseg
mirkofona
40Hz-18khz
ili
sirom
osetljivosti 17mV/Pa na 1khz ili vecom
.Maksimalni spl ne manji od 132db .Sa
prekidacem za -10db slabljnje kao I sa
prekidacem za bas roll-off
Nabavka i isporuka

kom

1
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6.1.
1.1.
32.

6.1.
1.1.
33.

Podni mikrofonski stalak sa podesivom
dužinom pecaljke, kao K&M 210/2 ili
sličan
Nabavka i isporuka

kom

20

kom

2

Nabavka i isporuka

kom

2

Pasivni DI-Box za el. Instrumente
visokokvalitetan
sa
maksimalnim
odstupanjem +,- 0,2dbu frekventnom
opsegu od 20hz-20kh sa maksimalnim
harmonijskim izoblicenjima od 0,05% u
frekventom opsegu I maksimalnom
faznom devijacijom od 0,4 stepena na
100Hz kao I 3 stepena na 20khz.Funkcije
:ulazno slabljenje ,180 stepeni obratnje
faze,odvajanje uzemljenja kao i zvucnicki
filter.
Nabavka i isporuka

kom

2

kom

1

Nabavka, isporuka

kom

2

Centralized System Management server
za monitoring audio sistema (pojacivaca
,audio
matrica…)Racunar
sa
I7
procesorom 2 monitora ,tastarumom I
misem kao I grafickom sa dva
izlaza.Windovs 10 pro I softverima za
kontrolu audio sistema .
Nabavka isporuka

kom

1

Kratki podni mikrofonski stalak – pecaljka,
kao K&M 255 ili sličan
Nabavka i isporuka

6.1.
1.1.
34.

6.1.
1.1.
35.

6.1.
1.1.
36.

Kratki podni mikrofonski stalak – pecaljka,
kao K&M 21021 ili sličan

Pribor za viseću montažu centralne
zvucnicke skupine
Nabavka, isporuka

6.1.
1.1.
37.

6.1.
1.1.
37.

Pribor za viseću
zvučničkih skupina.

montažu

portalnih
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6.1.
1.1.
38.

6.1.
1.1.
39.

Mrežni switch 24-Port 10/100/1000Tx + 2x
1000Base-X combo SFP porta, za
ugradnju u ormar 19",
Nabavka, isporuka

kom

1

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

komplet

1

Oprema audio sistema za muzičkoscenske programe

UKUPNO

6.1.
1.2.

Dodatna oprema audio sistema za
višekanalnu reprodukciju zvuka

6.1.
1.2.
1.

Digitalni audio cinema surround procesor
u 5.1 formatu sa automatskom detekcijom
i dekodiranjem DOLBY digitalnih i
analognih formata sa AES/EBU i optičkim
digitalnim
ulazima,
višekanalnim
analognim audio ulazima i izlazima i
priključcima za ETHERNET, kao DOLBY
CP-750 ili sličan
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

1

4-kanalni audio break-box transmiter za
prenos signala po UTP kablu od rezije do
pojačavačkog
odeljenja,
dinamickog
opsega od minimum 140db sa totalnim
harmonijskim izoblicenjima ne vecim od
0,001% na 1Khz sa mogucnoscu da primi
ulazni signal od +35 dbu ili veci Ulazni
konektori
Xlr
,izlazni
RJ45x1.Bez
napajanja .Sa galvanskim odvajanjem od
prijemnika
Nabavka I isporuka

kom

2

6.1.
1.2.
2.
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6.1.
1.2.
3.

6.1.
1.2.
4.

6.1.
1.2.
5.

6.1.
1.2.
6.

6.1.
1.2.
7.

4-kanalni audio break-out risiver box za
prenos signala po UTP kablu do
pojačavačkog odeljenja,
dinamickog
opsega od minimum 140db sa totalnim
harmonijskim izoblicenjima ne vecim od
0,001% na 1Khz sa mogucnoscu da primi
ulazni signal od +35 dbu ili veci Ulazni
konektor RJ45 ,izlazni XLRx 4.Bez
napajanja Sa galvansim odvajanjem od
transmitera
Nabavka isporuka

kom

2

2-pojasni aktivni monitorski zvučnički
sistem za video režiju sa LF zvučnikom 5",
pojačavačima snage 35W ili vecim i
nazidnim nosačem stereo
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

1

Aktivni mikrofonski spliter za 8 kanala.
Svaki kanal treba da ima 4 razlicita izlaza
sa mogucnoscu podesavanja nivoa
minimalano na jednoj vrsti izlaza, sa
trafoima za glavansko odvajanje na jednoj
grupi izlaza
Nabavka i isporuka

kom

1

2-pojasni surround efektni zvučnički
sistem sa LF zvučnikom 8", snage
150W/8Ω, efikasnosti ≥ 90dB SPL,
frekvencijskog opsega 80 Hz - 19 kHz (3dB), ugla zračenja 100º x 90º (HxV) i
priborom.
Nabavka, isporuka

kom

8

Prenosni subwoofer aktivni efektni
zvučnički sistem sa LF zvučnikom 18" I
Voice coilom od 4 incha, snage
pojačavača 1100W RMS max SPL 135dB
SPL ili vise, frekvencijskog opsega 35-120
Hz .Sa ugradjenom Delay funkcijom
Nabavka i isporuka

kom

1
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6.1.
1.2.
8.

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

komplet

1
UKUPNO

Dodatna oprema audio sistema za
višekanalnu reprodukciju zvuka
6.1.
1.3.

Oprema video sistema za
multimedijalne prezentacije

6.1.
1.3.
1.

Sistemski video i audio selektor sa
ugrađenim skalerom HD rezolucije sa 7
ulaza (5 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA) i 3
izlaza ( 2 x HDMI, 1x HDBaseT), HDCP
kompatibilan, multiview opcija za pregled
ulaznih video signala, auto switching,
EDID, video streaming, kontrola preko
tastera na uređaju, RS-232, IR ili Ethernet
(Telnet/WebRTC),
mikrofonski
ulaz,
digital/analog audio izlazi (coaxial,
TOSLINK,
RCA),
audio
embeder/deembeder
Nabavka i isporuka

kom

1

Blu-Ray/DVD player sa HDMI izlazom,
DLNA sertifikovan, sa analognim RCA
stereo audio i digitalnim optičkim izlazom
Nabavka i isporuka

kom

1

Media Player sa HDMI izlazom i HD-om 1
TB i adapterom 19", kao WESTERN
DIGITAL TV Live HUB + RMK ili sličan
Nabavka i isporuka

kom

1

Prezentacioni PC notebook Core i78550U 1.8-4.0 GHz/8MB/4C, DDR4 8GB
(4int+4), SSD 256GB 2.5", HDD 1TB,
17.3" FHD (1920x1080) LED AG IPS,
NVIDIA GF MX150 2GB GDDR5, GLAN,
WLAN, BT4.1, Camera, CR4-1, FPR, Kyb
SR, USB 3.1 Type-C, HDMI, 2cell, Win 10
Pro sa operativnim software-om + Office
ili sličan
Nabavka i isporuka

kom

1

6.1.
1.3.
2.

6.1.
1.3.
3.

6.1.
1.3.
4.
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6.1.
1.3.
5.

6.1.
1.3.
6.

6.1.
1.3.
7.

6.1.
1.3.
8.

6.1.
1.3.
9.

6.1.
1.3.
10.

Video projektor HD rezolucije (1920x1080
px) izveden u LCD tehnologiji sa
minimalnim osvetljajem od 6800 ANSI
Lumena, ulazima: 2x HDMI, HDBaseT,
DisplayPort,
3G-SDI,
VGA,
zoom
objektivom 1,2 – 1,8 : 1 ili šire. Video
projektor mora imati mogućnost rada u
portrait orijentaciji i 360 stepeni,
omogućenje funkcije Blending i warping
Nabavka i isporuka

kom

1

Nabavka i isporuka

kom

1

Plafonski nosač za video projektor u 3
tačke, rotacija 360°, kapacitet 15kg,
podesive visiene 448-656mm, beli ili
sličan
Nabavka i isporuka

kom

1

Prenosni ekran sa elektromotornim
pogonom dimenzija slike 7x5 m za zadnju
projekciju sa priborom za zatezanje
projekcionog platna. Gain projekcionog
platna 0,8, a težine 440 g/m2. Mogućnost
podešavanje gornje i donjeg graničnika za
izvlačenje odnosno uvlačenje platna.
Isporučuje sa kompletom pribora za
ugradnju na linijsku povlaku i daljinskom
kontrolom.
Nabavka i isporuka

kom

1

LCD monitor 23" IPS, 1920x1080, 16:9,
1000:1, 250 cd/m², V178/H178, 5ms,
priključak VGA, HDMI 1.4, DisplayPort
1.2, 2x USB 3.0, Tilt, Swivel, Pivot, Hight
Adjust ili sličan
Nabavka i isporuka

kom

2

Objektiv ultra short trow 0,38 : 1 za
ponuđeni projektor u tački 6.1.1.3.5.

Prenosni LCD VGA/DVI-D kolor monitor
za radno predsedništvo dijagonale 19“,
rezolucije 1280 x 800 px, kontrast 1000:1,
osvetljaj 250 cd/m² ili sličan
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6.1.
1.3.
11.

6.1.
1.3.
12.

6.1.
1.3.
13.

6.1.
1.3.
14.

6.1.
1.3.
15.

6.1.
1.3.
16.

Nabavka i isporuka

kom

2

HDMI HDBaseT predajnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

kom

1

HDMI HDBaseT prijemnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

kom

1

HDMI HDBaseT predajnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

kom

1

HDMI HDBaseT prijemnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

kom

1

HDMI HDBaseT predajnik/prijemnik za
prenos HDMI signala HD rezolucije preko
kabla SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje
od 60m, EDID, date rate 10,2 Gbps,
HDCP 2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

kom

1

HDMI distribucioni pojačavački sistem
sastavljen
od:
- HDMI spliter 1/2, podržava HD
rezoluciju, HDCP kompatibilan, date rate
10,2
Gbps,
1
komad
- HDMI spliter 1/4, podržava HD
rezoluciju, HDCP kompatibilan, date rate
10,2
Gbps,
1
komad
- HDMI HDBaseT predajnik za prenos
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HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan, 1 komad

6.1.
1.3.
17.

6.1.
1.3.
18.

6.1.
1.3.
19.

Nabavka i isporuka

kom

3

Prenosna dokument kamera za
prezentaciju objekata ima mogućnost
zumiranja od 20x i podržava rezoluciji
Full HD 1080p sa 30 fps. Podržava HDMI
ulaz / izlaz. Unutrašnja memorija čuva do
240 slika i može se proširiti pomoću USB
fleš diska (do 4TB). Jednim dodirom
sihrono snima sliku i zvuk. Dvostruki
podesivi dizajn bočnih lampi sprečava
odsjaj. Auto-tune sa jednim dugmetom
obezbeđuju savršeni kvalitet slike svaki
put.
Nabavka i isporuka

kom

1

Prenosi laserski pokazivač sa bežičnom
daljinskom komandom za PowerPoint
prezentacije
Nabavka i isporuka

kom

1

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

komplet

1

Oprema video sistema za
multimedijalne prezentacije

AUDIO
I
VIDEO
SISTEMI
VIŠENAMENSKE KONCERTNE SALE
6.1.
2.

AUDIO I VIDEO SISTEM SALE ZA
JAVNE ČASOVE
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UKUPNO

UKUPN
O

6.1.
2.1.
6.1.
2.1.
1.

6.1.
2.1.
2.

6.1.
2.1.
3.

6.1.
2.1.
4.

6.1.
2.1.
5.

Oprema audio sistema
DSP audio matrica sa 16 mic/lin
simetričnih ulaza, 8 simetričnih izlaza, u
kućištu 19" .Drag and drop tip procesora
.Sample rate minimu 48khz .sa sledecim
funkcijama:Hihg pass I low pass
,delay,paramteric
Eq
,Graphic
Eq,Compresor
,Gate
,limiter
,Anti
feedback
na
svakom
izlazu.Sa
mogucnoscu kontrole kroz ethernet uz
pomoc servera kontrolnog u reziji
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

1

Touch screen daljinska komanda za audio
matricu iz poz. 1 sa priborom za ugradnju,
sa mogucnoscu programiranja po potrebi
korisnika
Nabavka, isporuka

kom

1

Prenosni digitalni mikser sa minimum 16
mic line ulaza kao I minimu 8 izlaza sa
ugradjenim dsp procesorm na svakom
kanalu sa gate ,compresor ,eq funkcijama
.Sa touch screenom I modulom za
viseknalano snimanje .Sa pripadajucim wi
fi ruterom I ipad tabletom za kontrolu
Nabavka, isporuka

kom

1

Dvostruki CD/MP3 reproduktor sa
daljinskom komandom, kao DENON DND4500 ili sličan
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

1

Pojačavač snage 2x750W/4Ω u kućištu
19" sa simetričnim ulazima, signal
indikatorima na prednjoj strani i zaštitama
izlaznog stepena.Signal sum preko
105db,Izoblicenja do 0,05%.
Nabavka i isporuka

kom

2
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6.1.
2.1.
6.

6.1.
2.1.
7.

6.1.
2.1.
8.

6.1.
2.1.
9.

6.1.
2.1.
10.

Constant Beamwidth zvučnički sistem za
levi i desni kanal sa 6 LF zvučnika 5"ili vise
i 4 HF drajvera 1", snage 200W rms/8Ω ili
vise,
efikasnosti
≥
97dB
SPL,
frekvencijskog opsega 100 Hz - 20 kHz (10dB), ugla zračenja 150º x 30º - (HxV) i
priborom za
nazidnu
ugradnju.Sa
kontrolisanim zracenjem po vertikali
Nabavka, isporuka

kom

2

Subwoofer zvučnički sistem, LF zvučnik
1x12 incha nazivna snaga: 400W/8Ω,
frekvencijska karakteristika: 45-200Hz (10 dB), efikasnost (1W/1m): 92 dB SPL, u
bandpass kabinetu ,ofarban epoksidnom
bojom .
Nabavka, isporuka

kom

2

Monitorske dinamičke slušalice - closed
back supra aural, kao AKG K-171
STUDIO ili slične
Nabavka i isporuka

kom

1

Audio distribucija sa simetricnim ulazom I
minimu 8 XLR izlaza kao I 4 3,5mm izlaza
galvanski
odvojenih
trafoima
sa
regulaciojm jacine ulaznog signala .
Nabavka, isporuka

kom

1

UHF višekanalni bežični mikrofonski
sistem sa dva
belt pack predajnika u
metalnom
kucistu,Lavalier
mikrofonom(2kom) i dvostrukim diversity
prijemnikom,Frekventni opseg rada u
podrucju od 530Mhz do 580Mhz. Sirina
banda bezicnog prenosa u zadatom
opsegu mora biti minimum 32 Mhz.Mora
imati mimimum 100 predefinisanih
frekvencija rada ako i auto scan funkciju
za
trazenje
slobodnog
radnog
kanala.Minimum 8 dvostrukih sistema
moze raditi simultano.Lavalier mikrofn
mora
imati
minimlne
karakterisitke:kardioid ,opseg od 40hz20Khz osetlivost od 6mV /Pa na
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1Khz.Dinamicki opseg 0d 99db ili veci kao
i maksimalni pritisak koji trpi veci od
129db.Maksimalna tezina lavaliera je
14grama.

6.1.
2.1.
11.

6.1.
2.1.
12.

Nabavka, isporuka

kom

1

UHF višekanalni bežični mikrofonski
sistem sa 2 handheld predajnika i diversity
dvostrukim
prijemnikom,Frekventni
opseg rada u podrucju od 530Mhz do
580Mhz. Sirina banda bezicnog prenosa u
zadatom opsegu mora biti minimum 32
Mhz.Mora
imati
mimimum
100
predefinisanih frekvencija rada ako i auto
scan funkciju za trazenje slobodnog
radnog kanala.Minimum 16 sistema moze
raditi simultano. Rucni predjanik mora
imati
sledece
minmalne
karkaterisitke:Metalno kuciste,dinamicka
mikrofonska glava sa hyperkardioidnom
karkateristikom frekventnog opsega od
50hz-16Khz ili sire.osetljivost mora biti
1,6mV /Pa na 1Kz ili veca.Lcd displej za
prikaz infomracija
Nabavka,
isporuka,
montaža
i
povezivanje na instalaciju do postizanja
pune funkcionalnosti

kom

1

UHF antenski spliter sa ispravljačem i 2
neusmerene
UHF
antene
za
4
prijemnika(dva
dvostruka)
bežičnih
mikrofona
Nabavka, isporuka

kom

1
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6.1.
2.1.
13.

6.1.
2.1.
14.

6.1.
2.1.
15.

Kondenzatorski
mikrofon
kardioidne
karakteristike usmerenosti na "guščijem
vratu" dužine 50cm i priborom za ugradnju
na radnoj površini govornice
Nabavka i isporuka

kom

2

Kondenzatorski
mikrofon
kardioidne
karakteristike usmerenosti na "guščijem
vratu" dužine 50cm i masivnim stonim
stalkom sa prekidacem
Nabavka i isporuka

kom

2

kom

2

komplet

1

Podni mikrofonski stalak sa podesivom
dužinom pecaljk, kao K&M 210/2 ili sličan
Nabavka i isporuka

6.1.
2.1.
16.

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

UKUPNO

Oprema audio sistema
6.1.
2.2.

Oprema video sistema za
multimedijalne prezentacije

6.1.
2.2.
1.

Sistemski video i audio selektor sa
ugrađenim skalerom HD rezolucije sa 7
ulaza (5 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA) i 3
izlaza ( 2 x HDMI, 1 x HDBaseT), HDCP
kompatibilan, multiview opcija za pregled
ulaznih video signala, auto switching,
EDID, video streaming, kontrola preko
tastera na uređaju, RS-232, IR ili Ethernet
(Telnet/WebRTC),
mikrofonski
ulaz,
digital/analog audio izlazi (coaxial,
TOSLINK,
RCA),
audio
embeder/deembeder
Nabavka i isporuka

komplet

1

Blu-Ray/DVD player sa HDMI izlazom,
DLNA sertifikovan, sa analognim RCA
stereo audio i digitalnim optičkim izlazom
Nabavka i isporuka

komplet

1

6.1.
2.2.
2.
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6.1.
2.2.
3.

6.1.
2.2.
4.

6.1.
2.2.
5.

6.1.
2.2.
6.

6.1.
2.2.
7.

6.1.
2.2.
8.

Prezentacioni PC notebook Core i78550U 1.8-4.0 GHz/8MB/4C, DDR4 8GB
(4int+4), SSD 256GB 2.5", HDD 1TB,
17.3" FHD (1920x1080) LED AG IPS,
NVIDIA GF MX150 2GB GDDR5, GLAN,
WLAN, BT4.1, Camera, CR4-1, FPR, Kyb
SR, USB 3.1 Type-C, HDMI, 2cell, Win 10
Pro sa operativnim software-om + Office
Nabavka i isporuka

komplet

1

Projektor sa laserskim izvorom svetlosti
minimalne jačine 5000 lumena u 16:10
formatu. Minimalna rezolucija WXGA,
projekcioni odnos objektiva u opsegu od
1.29:1 do 1.85:1 ili širi. Pomak sočiva u
vertikali minimalno do +55%, pomak
sočiva po horizontali +/-10%. Minimalno
ulazi 1 x HDMI, 1 x HDBaseT
Nabavka i isporuka

komplet

1

Plafonski nosač za video proejktor u 3
tačke, rotacija 360°, kapacitet 15kg,
podesive visiene 448-656mm, beli ili
sličan
Nabavka i isporuka

komplet

1

Projekcioni ekran sa elektromotornim
pogonom u formatu 16 : 10, dimenzije
400x250cm sa projekcionom površinom
Matt White za prednju projekciju u
kompletu sa priborom za nazidnu
ugradnju sa zidnom kontrolom
Nabavka i isporuka

komplet

1

Prenosni LCD VGA/DVI-D kolor monitor
za radno predsedništvo dijagonale 19“,
rezolucije 1280 x 800 px, kontrast 1000:1,
osvetljaj 250 cd/m²
Nabavka i isporuka

komplet

1

HDMI HDBaseT predajnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
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6.1.
2.2.
9.

6.1.
2.2.
10.

6.1.
2.2.
11.

6.1.
2.2.
12.

6.1.
2.2.
13.

6.1.
2.2.
14.

Nabavka i isporuka

komplet

2

HDMI HDBaseT prijemnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

komplet

2

HDMI HDBaseT predajnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

komplet

1

HDMI HDBaseT prijemnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

komplet

1

Nabavka i isporuka

komplet

2

Prenosna dokument kamera za
prezentaciju objekata ima mogućnost
zumiranja od 20x i podržava rezoluciji
Full HD 1080p sa 30 fps. Podržava HDMI
ulaz / izlaz. Unutrašnja memorija čuva do
240 slika i može se proširiti pomoću USB
fleš diska (do 4TB). Jednim dodirom
sihrono snima sliku i zvuk. Dvostruki
podesivi dizajn bočnih lampi sprečava
odsjaj. Auto-tune sa jednim dugmetom
obezbeđuju savršeni kvalitet slike svaki
put.
Nabavka i isporuka

komplet

1

Prenosni laserski pokazivač sa bežičnom
daljinskom komandom za PowerPoint
prezentacije
Nabavka i isporuka

komplet

1

HDMI spliter 1/2, podržava HD rezoluciju,
HDCP kompatibilan, date rate 10,2 Gbps
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6.1.
2.2.
15.

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

komplet

1

Oprema video sistema za
multimedijalne prezentacije

UKUPNO

AUDIO I VIDEO SISTEM SALE ZA
JAVNE ČASOVE

UKUPN
O

6.1.
3.

SIGNALNO-KOMUNIKACIONI SISTEM
VIŠENAMENSKE KONCERTNE SALE

6.1.
3.1.

Oprema signalno-komunikacionog
sistema

6.1.
3.1.
1.

4-kanalna "2-wire" master intercom
jedinica sa gossenack mikrofonom,
naglavnom MTK, ugrađenim zvučnikom i
programskim izlazom za ugradnju u
inspicijentski pult. Jedinica treba da
podržava minimalno 50 "beltpack"
jedinica ili 10 zvučničkih stanica na 4
kanala, zaštitu od kratkog spoja po
svakom kanalu, globalni mikrofonski
"remote kill", vizuelnu i audio-alarm
signalizaciju, mikrofonski limiter, funkciju
povezivanja kanala, Call signalne tastere
za svaki kanal
Nabavka i isporuka

kom

1

4-kanalni interfejs za pozivno ozvučenje
preko master intercom jedinice za
ugradnju u inspicijentski pult. Svaki kanal
treba da poseduje transmit, receive i null
kontrole.
Nabavka i isporuka

kom

1

6.1.
3.1.
2.
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6.1.
3.1.
3.

6.1.
3.1.
4.

6.1.
3.1.
5.

6.1.
3.1.
6.

6.1.
3.1.
7.

2-kanalna ugradna intercom jedinica sa
gossenack mikrofonom i programskim
izlazom za tehničke režije. Jedinica treba
da podržava minimalno 50 "beltpack"
jedinica ili 10 zvučničkih stanica na 4
kanala, zaštitu od kratkog spoja po
svakom kanalu, globalni mikrofonski
"remote kill", vizuelnu i audio-alarm
signalizaciju, mikrofonski limiter, funkciju
povezivanja kanala, Call signalne tastere
za svaki kanal
Nabavka i isporuka

kom

3

1-kanalna nazidna intercom jedinica sa
monitorskim zvučnikom i ugradjenim
elektret mikrofonom
za pojačavačko
odeljenje i dimersko odeljenje. Jedinica
treba za ima mogućnost rada u full
dupleksu, sa četiri izbirljiva moda rada,
vizuelnim i audio call signalizacijom
Nabavka i isporuka

kom

2

1-kanalna prenosna belt-pack intercom
jedinica sa naglavnom MTK za rukovaoce
scenskim povlakama i rasvetom. Jedinica
treba da ima vizuelnu LED indikaciju u
različitim bojama u odnosu na funkciju,
potenciometar za jačinu zvuka u
slušalicama, izbirljivost funkcija paljenja i
rada mikrofona, i mogućnost serijskog
povezivanja
sa
drugim
betl-pack
jedinicama
Nabavka i isporuka

kom

4

Jednobojni LED svetlosni signalizator za
uradnju u doznu 87 x 87 mm , kao
CANFORD AUDIO Code No. 51-302 ili
sličan
Nabavka i isporuka

kom

6

Ispravljač za napajanje dva LED svetlosna
signalizatora, kao CANFORD AUDIO
Code No. 51-310 ili sličan
Nabavka i isporuka

kom

4
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6.1.
3.1.
8.

6.1.
3.1.
9.

6.1.
3.1.
10.

4-kanalni automatski audio mikser za
prenos fona predstave za ugradnju u
ormar 19", kao AUDIO TECHNICA ATMX341b ili sličan
Nabavka i isporuka

kom

1

PZM mikrofon sa hiperkardioidnom
karakteristikom usmerenosti za prenos
fona predstave sa pozicije portala, kao
AKG-CROWN PCC-160 ili sličan
Nabavka i isporuka

kom

2

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

komplet

1

Oprema signalno-komunikacionog
sistema

SIGNALNO-KOMUNIKACIONI SISTEM
VIŠENAMENSKE KONCERTNE SALE
6.1.
4.

TEHNOLOŠKI VIDEO SISTEM
VIŠENAMENSKE KONCERTNE SALE
(CCTV)

6.1.
4.1.

Oprema tehnološkog video sistema
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UKUPNO

UKUPN
O

6.1.
4.1.
1.

6.1.
4.1.
2.

Sve u jednom uređaju digitalni video
kontrolno-komandni sistem koji nudi
visokokvalitetni Full HD sinhronizovani
snimak, upravljanje skladištenjem, video
emitovanje i daljinski pristup. Podržava
do četiri izvora istovremeno sa Full HD.
Uređaj je opremljen sa HDMI / VGA / RJ45 portovima i podržava Full HD 1080p
video i audio snimanje - tako da nema
potrebe za kupovinom dodatnih matrica.
Grafički korisnički interfejs omogućava
jednostavnost korišćenja. Podržava
mogućnost ubacivanja teksta ili preko
video signala tako da se film može
odmah proizvesti bez dugotrajnog
postprodukcijskog procesa. Podržava
prenos live streaming kompresije H.264/
AVC. Podržava HTML 5 za pregled
sadržaja kursa na bilo kojem uređaja
preko web pretraživača. Snimljeni video
zapisi mogu biti sačuvani na ugrađenom
čvrstom disku (1TB) ili spoljnom čvrstom
disku koristeći fleš disk.
Nabavka i isporuka
IP kamera Pan / Tilt / Zoom (PTZ)
opremljena je profesionalnim senzorom
slike od 1/2.8 inča. Podržava
Full HD 1080p izlaz na 60 fps. Podržan
PoE. Objektiv od 20x optičkog zuma,
odličan white balance i režim ekspozicije
pružaju jasnu sliku čak i na niskom nivou
svetlost u sali. Poseduje različit interfejse
kao što su Ethernet, HDMI i 3G-SDI.
Podržava uživo emitovanje sa
kompresijom MJPEG, H.264/SVC sa
veoma malim kašnjenjem manjim od
120ms. Kamera pokriva širok ugao
snimanja pan od -170° do +170°, tilt od 30° do +90°. Maksimalna horizontalna /
vertikalna brzina rotacije: 120 stepeni /
sekundi. Kontrola preko RS-232 / RS-422
/ Ethernet. Audio ulaz MIC / Line In.
Kamera se primenjuje za snimanje
predavanja, videokonferencije i
emitovanja uživo.
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kom

1

Isporučuje se sa odgovarajućim nosačem
za ugradnju na zid.

6.1.
4.1.
3.

6.1.
4.1.
4.

Nabavka i isporuka

kom

4

PC radna stanica sa procesorom Intel
Core i5-4570 na 3.2GHz, RAM memorija
4GB Kingston DDR3, hard disk WD
500GB SATAIII, DVD-RW rezač, grafička
karta sa VGA i HDMI/DVI izlazima, kućište
za ugradnju u 19" rack, napajanje
standardno 500W, tastatura, miš, OS
Windows 7 Professional 64 bit, kao HP
Z230 SFF + Software + RMK
Nabavka i isporuka

kom

4

Kontroler kamere sa džojstikom za Pan /
Tilt / Zoom i fokusiranje. Jednostavno
rukovanje različitim podešavanje kamere.
Komun ikacijski interfejs omogućavaju
komunikaciju na daljinu. OLED displeja.
Više niova zaštite od neovlašćenog
pristupa. Pozadinsko osvetljenje tastera.
Preview PC notebookCore i7-8550U 1.84.0 GHz/8MB/4C, DDR4 8GB (4int+4),
SSD 256GB 2.5", HDD 1TB, 17.3" FHD
(1920x1080) LED AG IPS, NVIDIA GF
MX150 2GB GDDR5, GLAN, WLAN,
BT4.1, Camera, CR4-1, FPR, Kyb SR,
USB 3.1 Type-C, HDMI, 2cell, Win 10
Pro sa operativnim software-om
Nabavka i isporuka

kom

1
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6.1.
4.1.
5.

6.1.
4.1.
6.

6.1.
4.1.
7.

LCD monitor 23" IPS, 1920x1080, 16:9,
1000:1, 250 cd/m², V178/H178, 5ms,
priključak VGA, HDMI 1.4, DisplayPort
1.2, 2x USB 3.0, Tilt, Swivel, Pivot, Hight
Adjust ili sličan
Nabavka i isporuka

kom

1

Prenosni LCD VGA/DVI-D kolor monitor
za radno predsedništvo dijagonale 19“,
rezolucije 1280 x 800 px, kontrast 1000:1,
osvetljaj 250 cd/m² ili sličan
Nabavka i isporuka

kom

3

kom

1

Nabavka i isporuka

kom

1

HDMI HDBaseT predajnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

kom

3

HDMI HDBaseT prijemnik za prenos
HDMI signala HD rezolucije preko kabla
SFT-P Cat 6 - FRNC na rastojanje od
60m, EDID, date rate 10,2 Gbps, HDCP
2.2 kompatibilan
Nabavka i isporuka

kom

3

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.

komplet

1

HDMI spliter 1/2, podržava HD rezoluciju,
HDCP kompatibilan, date rate 10,2 Gbps
Nabavka i isporuka

6.1.
4.18
.

6.1.
4.1.
9.

6.1.
4.1.
10.

6.1.
4.1.
11.

HDMI spliter 1/4, podržava HD rezoluciju,
HDCP kompatibilan, date rate 10,2 Gbps

Oprema tehnološkog video sistema
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UKUPNO

6.1.
4.2.
6.1.
4.2.
1.

6.1.
4.2.
2.

6.1.
4.2.
3.

6.1.
4.2.
4.

6.1.
4.2.
5.

Instalacije i radovi
Ugradna priključna kutija sa modulom 2 x
RJ-45, Cat 6A, za priključak kamera i
monitora (priključna kutija PKK1-PKK3 i
PKM1-PKM2)
Nabavka i isporuka

kom

5

Siluminska priključna kutija sa modulom 2
x RJ-45, Cat 6A, za priključak kamere na
pozornici (priključna kutija PKK4)
Nabavka i isporuka

kom

1

Patch panel sa 24x RJ45 Cat 6A modula
za ugradnju u konzolu 19" u video režiji sa
kompletom od 12 prespojnih kablova, kao
TELEGARTNER P/N J02023E0021 ili
sličan
Nabavka i isporuka

kom

1

Halogen free TP kabl za prenos HDMI i
komandnog signala, kao SFT-P Cat 6 FRNC ili sličan
Nabavka, isporuka i polaganje (cena po
metru)

m

600

paušaln
o

1

komplet

1

Komplet konektora, pribora i potrošnog
materijala za ugradnju opreme
Nabavka i isporuka

6.1.
4.2.
6.

Montaža i povezivanje na instalaciju do
postizanja pune funkcionalnosti, sa svim
neophodnim
materijalom,
puštanje
sistema u rad.
Radovi sa uračunatim svim troškovima
izvođača

UKUPNO

Instalacije i radovi
TEHNOLOŠKI VIDEO SISTEM
VIŠENAMENSKE KONCERTNE SALE
(CCTV)
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UKUPN
O

REKAPITULACIJA
1.
AUDIO I VIDEO SISTEMI
VIŠENAMENSKE KONCERTNE SALE

RSD

AUDIO I VIDEO SISTEM SALE ZA
JAVNE ČASOVE

RSD

SIGNALNO-KOMUNIKACIONI SISTEM
VIŠENAMENSKE KONCERTNE SALE

RSD

TEHNOLOŠKI VIDEO SISTEM
VIŠENAMENSKE KONCERTNE SALE
(CCTV)

RSD

UKUPNO

RSD

2.

3.

4.

04-00 IZOLATERSKI RADOVI
04Nabavka materijala, transport i
001. postavljanje termoizolacije na fasadne
zidove, u sastavu ventilisane fasade od
ploča eternita i staklene fasade,kao i
nadzidaka u krovu koji se malterišu
Termoizolaciju, od ploče kamene vune
d=12 cm ,80kg/m3 zajdno sa slojem
paropropusne vodonepropusne folije.
Raditi u svemu po projektu i detaljima.
Obračun po m2 ugrađene termoizolacije
zajedno sa folijom.
m2
04-00 IZOLATERSKI RADOVI

2.670,00
ukupno din:

07-00 KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Kod velikih površina uraditi dilatacione spojnice, na svakih 36 m2, da ne dođe
do pucanja u podu. Dati INOKS dilatacione podne lajsne tipa kao "Flotec-cofleks
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CT" ili ekvivalentno. Širina lajsni 6mm a visina h=20 mm.Sve ulazi u obračun sa
podnom keramikom.
07-01 Nabavka materijala, transport i
popločavanje podova glavnog hola
neglaziranom granitnom keramikom
d=1cm, tipa kao Ardoise - blanc naturale ili
odgovarajuće.Protivkliznosti R11 (classe
B), prema standardu DIN 51130 (DIN
51097), absorpcija vode E<=0.1% , prema
standardu ISO 10545-3, otpornost na
pritisak >40N/mm², prema standardu ISO
10545-4, otporvost na abraziju <150mm3,
prema standardu ISO 10545-6,
mrazootporna, prema standardu ISO
10545-12,
kiselootporna UA, ULA, prema standardu
ISO 10545-13, (tipa kao proizvođača Rex
kolekcija Ardoise obrada grip) ili
odgovarajuće, dimenzije 80x80cm, boje
po izboru projektanta (investitora). Fuga
min 2mm.
Keramika se polaže u sloju lepka, u slogu
po projektu enterijera. Na zidovima dati
sokl visine h=10 cm. Sve fuge fugovati
fungici-dnom masom za fugovanje u boji
po izboru projektanta. Obračun po m²,
sokla po m¹.
pod
sokl
07-02 Nabavka materijala, transport i
popločavanje ulaznog trema i stepenica
(gazišta i čela) neglaziranom granitnom
keramikom tipa kao Floor Gres industrial
steel bocciardato squadrato ili
odgovarajuće,dimenzija 60x60x2 cm
protivkliznosti R11 (A+B+C) (prema
standardu DIN 51130 (DIN 51097)),
absorpcija vode E<=0.1% (prema
standardu ISO 10545-3), otpornost na
pritisak >1700N (prema standardu ISO
10545-4), otpornost
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m²
m¹

533,00
126,48

1)
2)
3)
1)
2)

na abraziju <150mm3 (prema standardu
ISO 10545-6), mrazootporna (prema
standardu ISO 10545-12), kiselootporna
UA, ULA, UHA (prema standardu ISO
10545-13).
Keramika se polaže u sloju lepka,u slogu
po projektu enterijera.Na zidovima dati
sokl visine h=10 cm. Fugovane masom za
fugovanje za otporna na atmosferske
uticajeObračun po m², sokla po m¹.
ulazni plato
gazišta
čela
sokla
ravna
po kosini

07-00 KERAMIČARSKI RADOVI

08-00 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
NAPOMENA:
U cenu ukalkulisati i nanošenje temeljnog
(disperzivnog) premaza - podloge za
ujednačavanje upijanja podloge gipsanih
ploča, učvršćivanje i skupljanje
građevinske prašine sa podloge pre
bojenja.
bojenje plafona
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m²
m²
m²

52,00
35,69
19,83

m¹
m¹

23,46
13,25

ukupno din :

08-01 Nabavka materijala, transport, gletovanje i
bojenje disperzivnom bojom omalterisanih
plafona, donjih strana međupo-desta,
stepenišnih krakova, kao i bočne strane
stepenišnih krakova. Malterisane plafone
gletovati glet masom (kitom). Površine
obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje.
Pregledati i kitovati manja oštećenja i
pukotine. Predbojiti i ispraviti toniranim
disperzionim kitom, a zatim bojiti
poludisperzivnom bojom prvi i drugi put.
Boja i ton po izboru projektanta.
Obračun po m2 sa gletovanjem.
a)
plafoni
b)
plafoni
međupodesta,
spepenišnih
krakova, kao i bočne strane stepenišnih
krakova.

m2

375,29

m2

416,00

m2

34,44

m2
m2

9.780,91
301,49

08-02 Nabavka materijala, transport, gletovanje i
bojenje disperzivnom bojom spuštenih
gipskarton plafona.Gletovati i bojiti 2 puta
u tonu po izboru projektanta.
Obračun po m2.

08-03 Nabavka materijala, transport, gletovanje i
bojenje disperzivnom bojom spuštenih
plafona od gips kartonskih ploča. Gletovati
i bojiti 2 puta u tonu po izboru projektanta.
Obračun po m2.
gips kartonske ploče
kaskade

bojenje zidova
Napomena: Obrada zidova 10cm iznad spuštenog plafona
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08-04 Nabavka materijala, transport, gletovanje i
bojenje disperzivnom bojom unutrašnjih
zidova. Boje se i gletuju omalterisani
zidovi, betonske površine. Zidove gletovati
glet masom (kitom). Površine obrusiti,
očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i
kitovati manja oštećenja i pukotine.
Impregnirati i prevući glet masom. Sve
površine brusiti, impregnirati i kitovati
manja oštećenja. Boja i ton po izboru
projektanta. Obračun po m2 sa
gletovanjem i potrebnom skelom.
m2

12.923,00

m2

945,00

m2

252,44

m2

280,95

08-05 Nabavka materijala, transport, gletovanje i
bojenje disperzivnom bojom
omalterisanih unutrašnjih zidova.Gletovati
i bojiti 2 puta u tonu po izboru projektanta.
Obračun po m2.
08-06 Nabavka materijala, transport, i higijensko
bojenje disperzvnom bojom AB zidovi
liftovskog okna i AB gornje ploče kao i
mašinskih i elektro kanala u jednom sloju.
Obračun po m2 sa gletovanjem i
potrebnom skelom.

08-07 Bojenje fasadnih omalterisanih površina
disperzivnom fasadnom bojom otpornom
na atmosferske uticaje i UV zračenje. Pre
bojenja površine preći šmirglom i opajati a
zatim podlogu naneti četkom. Nakon
sušenja nanati drugi i treći premaz sa
razmakom za sušenje od najmanje 10-12
sati.
Obračun po m2 obojene površine sa svim
potrebnim predradnjama.
FZ11 i FZ14

08-00 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

09-00 PODOPOLAGAČKI RADOVI
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ukupno din :

NAPOMENA:
Pre postavljanja poda od linoleuma uraditi
pripremu podloge ,što ulazi u obračun
pojedinične cene poda,na sledeći način:
Nanošenje ravnajućeg sloja Pozicija
podrazumeva nanošenje disperzijskog
predpremaza Mapei Primer G ili
odgovarajuće (neophodno je dostaviti IMS
izveštaj o ispitivanju). Kada se disperzijski
premaz osuši nanosi se samorazlivajuća
ravnajuća masa za komercijalnu upotrebu
kao Mapei Ultraplan Eco ili odgovarajuće
(neophodno je dostaviti IMS izveštaj o
ispitivanju na srpskom jeziku).
Nakon sušenja ravnajuće mase, izvršitifino
brušenje, čišćenje i usisavanje iste.Sav
potreban materijal obezbeđuje izvođač
radova(nabavka i isporuka).Sav nastali
otpad odneti na gradsku deponiju.
09-01 Nabavka,transport i ugradnja poda na bazi
linoleuma
Nabavka i transport materijala i ugradnja
100% biorazgradive podne obloge od
prirodnih materijala (laneno ujle, borova
smola, drvo i pluta u prahu, kreda,
pigmenti itd.) sa CradleToCradle
ekološkom sertifikacijom debljine ≥2,5 mm
sa xf2 zaštitom protiv habanja, mrlja i
prljavštine.
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Podna obloga treba da ispunjava sledeće
minimalne tehničke zahteve:
- klasa upotrebe: ≥ 34 komercijalna / 43
industrijska prema EN 685
- težina: ≥ 3000 g/m2 prema EN 430
- sporogorivost: Bfl-s1 prema EN ISO
13501-1
antistatičnost: < 2kV prema EN 1815
- koeficijent zaostalog ulegnuća: ≤ 0,08
mm prema EN 433
- otpornost na hemikalije: u skladu sa EN
423
protivkliznost: ≥ R9 prema DIN 51130 i
≥0,30 prema EN 13893
- ne podržava razvoj bakterija prirodno
zahvaljući sastavu
- pogodan za upotrebu stolica sa
točkićima prema EN 425
- postojanost boja ≥ 6 prema ISO 105-B02
- termička provodljivost ≥ 0,015 m2 K/W
prema EN 12667
Podna obloga se postavlja na prethodno
pripremljenu i izravnatu cementnu
kosuljicu (max. vlažnost 2% CCM metod).
Ukrajanje linoleum podne obloge na suvo,
lepljenje na pod specijalnim ekološkim
lepkom sa sertifikacijom EMICODE EC1
nemenjenim isključivo za linoleum podne
obloge kao Mapei Ultrabond Eco 540 ili
odgovarajuće sa varenjem spojeva
specijalnom elektrodom za linoleum u boji
izabrane podne obloge. Nakon varenja
spoj dovesti u idealnu ravan sa podom.
Na spojevima sa zidom postaviti soklu
- holker profil, visine h=10 cm od
fazonskih elemenata, pod uglom 90°,
zaobljenih u prevoju.
U okviru pozicije uraditi i pripremu podloge
izravnjavajućom masom na gore navedeni
način.
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Kvalitet i vrsta podne obloge u klasi
"TARKETT - Veneto xf2 2,5 mm" ili
ekvivalentan proizvod drugog
proizvođača. (Ponuđač je obavezan da uz
ponudu dostavi i tehnički
list/ateste/sertifikate kao dokaz da
tehničke karakteristike ponuđenog
proizvoda odgovaraju tehničkom zahtevu,
kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne
sredine).
Obracun po m2 izvedene povrsine poda.
m²
09-02 Nabavka,transport i ugradnja poda od
prirodnog linoleuma (preko rebrastog lima
posebno obračunatog).
Nabavka i transport materijala i ugradnja
100% biorazgradive podne obloge od
prirodnih materijala (laneno ujle, borova
smola, drvo i pluta u prahu, kreda,
pigmenti itd.) sa CradleToCradle
ekološkom sertifikacijom debljine ≥2,5 mm
sa xf2 zaštitom protiv habanja, mrlja i
prljavštine.
Podna obloga treba da ispunjava sledeće
minimalne tehničke zahteve:
- klasa upotrebe: ≥ 34 komercijalna / 43
industrijska prema EN 685
- težina: ≥ 3000 g/m2 prema EN 430
- sporogorivost: Bfl-s1 prema EN ISO
13501-1
antistatičnost: < 2kV prema EN 1815
- koeficijent zaostalog ulegnuća: ≤ 0,08
mm prema EN 433
- otpornost na hemikalije: u skladu sa EN
423
protivkliznost: ≥ R9 prema DIN 51130 i
≥0,30 prema EN 13893
- ne podržava razvoj bakterija prirodno
zahvaljući sastavu
- pogodan za upotrebu stolica sa
točkićima prema EN 425
- postojanost boja ≥ 6 prema ISO 105-B02
- termička provodljivost ≥ 0,015 m2 K/W
prema EN 12667
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10.905,12

Kvalitet i vrsta podne obloge u klasi
"TARKETT - Veneto xf2 2,5 mm" ili
ekvivalentan proizvod drugog
proizvođača. (Ponuđač je obavezan da uz
ponudu dostavi i tehnički
list/ateste/sertifikate kao dokaz da
tehničke karakteristike ponuđenog
proizvoda odgovaraju tehničkom zahtevu,
kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne
sredine).
Obracun po m2 izvedene povrsine poda.
Pod 3
09-03 Nabavka,transport i ugradnja
elektrostatičnog poda od prirodnog
linoleuma.
Nabavka i transport materijala i ugradnja
100% biorazgradive podne obloge od
prirodnih materijala (laneno ujle, borova
smola, drvo i pluta u prahu, kreda,
pigmenti itd.) sa CradleToCradle
ekološkom sertifikacijom debljine ≥2,5 mm
sa xf2 zaštitom protiv habanja, mrlja i
prljavštine.
Podna obloga treba da ispunjava sledeće
minimalne tehničke zahteve:
- klasa upotrebe: ≥ 34 komercijalna / 43
industrijska prema EN 685
- težina: ≥ 3000 g/m2 prema EN 430
- sporogorivost: Bfl-s1 prema EN ISO
13501-1
elektroprovodljivost: 1x106<R<1x108Ω
- koeficijent zaostalog ulegnuća: ≤ 0,08
mm prema EN 433
- otpornost na hemikalije: u skladu sa EN
423
protivkliznost: ≥ R9 prema DIN 51130 i
≥0,30 prema EN 13893
- ne podržava razvoj bakterija prirodno
zahvaljući sastavu
- pogodan za upotrebu stolica sa
točkićima prema EN 425
- postojanost boja ≥ 6 prema ISO 105-B02
- termička provodljivost ≥ 0,015 m2 K/W
prema EN 12667
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m²

26,65

Podna obloga se postavlja na prethodno
pripremljenu i izravnatu cementnu
kosuljicu (max. vlažnost 2% CCM metod).
Ukrajanje linoleum podne obloge na suvo,
lepljenje na pod specijalnim ekološkim
lepkom sa sertifikacijom EMICODE EC1 i
Plavi Anđeo nemenjenim isključivo za
elektroprovodne podne obloge kao Mapei
Ultrabond Eco V4 SP Conductive ili
odgovarajuće sa varenjem spojeva
specijalnom elektrodom za linoleum u boji
izabrane podne obloge. Nakon varenja
spoj dovesti u idealnu ravan sa podom.
Pre lepljenja elektroprovodljive linoleum
podne obloge, na izravnatu površinu poda
zalepiti bakarnu traku po obodu prostorije,
na rastojanju od 30-40 cm od zida i traku
izvesti do mesta predviđenog za
uzemljenje. Po jedno mesto za uzemljenje
odgovara površini od 40 m2. U
unutrašnjosti uzemljenog obima lepiti iste
bakarne trake u pravcu kraće strane
prostorije, na max. rastojanju do 60 cm, za
ukupnu dužinu prostorije.
Spojevi rolni se preklapaju i seku
zajedničkim rezom a spojevi zavaruju
termalnom vrpcom. Na spojevima sa
zidom postaviti soklu- holker profil, visine
h=10 cm od fazonskih elemenata, pod
uglom 90°,zaobljenih u prevoju.
Izvođač je u obavezi da za ugrađenu
podnu oblogu dostavi atest nadležne,
ovlašćene ustanove.
U okviru pozicije uraditi i pripremu podloge
izravnjavajućom masom na gore navedeni
način.
Kvalitet i vrsta podne obloge u klasi
"TARKETT - Veneto xf2 SD 2,5 mm" ili
ekvivalentan proizvod drugog
proizvođača. (Ponuđač je obavezan da uz
ponudu dostavi i tehnički
list/ateste/sertifikate kao dokaz da
tehničke karakteristike ponuđenog
proizvoda odgovaraju tehničkom zahtevu,
kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne
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sredine).
Obracun po m2 izvedene povrsine poda.

MK5

m²

09-04 Nabavka i transport materijala i polaganje
specijalne akustične heterogene vinilne
podne obloge za stepeništa sa gustom
penastom poleđinom za redukciju zvuka i
udobnost pri hodu sa specijalno
dizajniranim ivicima stepenika za otpor
klizanju sa Top Clean XP zaštitom protiv
habanja.
Postojeća gazišta prebrusiti I naneti
prajmer Mapei Primer G ili odgovarajuće
(neophodno je dostaviti IMS izveštaj o
ispitivanju). Nakon dva sata izravnati
podlogu reparaturnom masom tipa Mapei
Planipatch ili odgovarajuće.
Posle dva sata sušenja fino prebrusiti
podlogu i postaviti specijalnu vinilnu podnu
oblogu za stepeništa na sloju
odgovarajućeg ekološkog lepka sa
sertifikacijom EMICODE EC1 I Plavi
anđeo kao Mapei Ultrabond Eco V4 SP ili
odgovarajuće (neophodno je dostaviti IMS
izveštaj o ispitivanju) .
Na spoju zida i gazišta postaviti ugaone
završne PVC lajsne.
Kvalitet i vrsta podne obloge u klasi
"TARKETT - Tapiflex Stairs" ili
ekvivalentan proizvod drugog
proizvođača. (Ponuđač je obavezan da uz
ponudu dostavi i tehnički
list/ateste/sertifikate kao dokaz da
tehničke karakteristike ponuđenog
proizvoda odgovaraju tehničkom zahtevu,
kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne
sredine).
Obracun po m2 izvedene povrsine poda.
Page 140 of 222

107,24

presek stepenika 12x16,00/30 cm

m2

224,03

m2

58,76

09-05 Nabavka,transport i postavljanje obloge
polukružnog stepeništa (čela i gazišta) na
bazi vinila.
Homogeni pod na bazi vinila tipa ''Tarkett
IQ Optima '' ili odgovarajuće. d=2mm, u
rolnama.
Postojeća gazišta prebrusiti I naneti
prajmer Mapei Primer G ili odgovarajuće
(neophodno je dostaviti IMS izveštaj o
ispitivanju). Nakon dva sata izravnati
podlogu reparaturnom masom tipa Mapei
Planipatch ili odgovarajuće.
Posle dva sata sušenja fino prebrusiti
podlogu i postaviti specijalnu vinilnu podnu
oblogu za stepeništa na sloju
odgovarajućeg ekološkog lepka sa
sertifikacijom EMICODE EC1 I Plavi
anđeo kao Mapei Ultrabond Eco V4 SP ili
odgovarajuće (neophodno je dostaviti IMS
izveštaj o ispitivanju) .
Na spoju zida i gazišta postaviti ugaone
završne PVC lajsne.
Kvalitet i vrsta podne obloge u klasi
"TARKETT - Tapiflex Stairs" ili
ekvivalentan proizvod drugog
proizvođača. (Ponuđač je obavezan da uz
ponudu dostavi i tehnički
list/ateste/sertifikate kao dokaz da
tehničke karakteristike ponuđenog
proizvoda odgovaraju tehničkom zahtevu,
kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne
sredine).
Obracun po m2 izvedene povrsine poda.
presek stepenika 27x16,70/30 cm
09-06 Nabavka, isporuka i ugradnja uz prilaganje
odgovarajućeg atesta baletskog poda sa
elastičnim osloncem podkonstrukcije od
gumenih podmetača i lameliranim
pločama, sa finalnim slojem PVC pod (tipa
kao HARLEQUIN, Anteo pavimenti per la
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danza) ili odgovarajući ukupne debljine do
50 mm.

PVC pod treba da ima odgovarajuće
performanse neophodne za igru
(obezbedjuje monolitnost površine
prostora za igru, onemogućava
proklizavanje igrača i sl.) debljine 3 mm,
širine 1,5 m u rolnama dužine 15 m (težina
cca 2300 g/m²).
Pod mora biti realizovan prema
odgovarajućim standardima za izradu
podova za scene prema tehnologiji
isporučioca. Pod je predviđen za balet.
Raditi u svemu po projektu i upustvu
proizvođača.
Obračun po kom komplet sa podlogom i
soklom.
PNT 7 i MK4

m²

972,01

09-07 Nabavka, isporuka i ugradnja uz prilaganje
odgovarajućeg atesta drvenog poda u
prostoru pozornice sa elastičnim
osloncem, podkonstr-ukcije od gredica i
dva ukrštena sloja brodskog poda ukupne
debljine do 100 mm koji je finalno ofarban
sivom mat bojom u više slojeva.
Pod
mora
biti
realizovan
prema
odgovarajućim standardima za izradu
podova za scene prema tehnologiji
isporučioca. Pod je predviđen za baletske
predstave, ali i za realizaciju svih drugih
manifestacija.
Obračun po m2 sve komplet
Raditi u svemu po projektu i tehničkom
opisu. Obračun po m2 sve komplet.
PNT 9

m²

232,74
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09-08 Nabavka, isporuka i ugradnja uz prilaganje
odgovarajućeg atesta drvenog poda u
prostoru zadnje bine sa elastičnim
osloncem podkon-strukcije od gredica i
finalnim slojem - brodskim podom ukupne
debljine do 50 mm koji je finalno ofarban
sivom mat bojom u više slojeva. Pod
mora biti realizovan prema odgovarajućim
standardima za izradu podova za scene
prema tehnologiji isporučioca.
Pod
mora
biti
realizovan
prema
odgovarajućim standardima za izradu
podova za scene prema tehnologiji
isporučioca.
Raditi u svemu po projektu i tehničkom
opisu. Obračun po m2 sve komplet.
PNT 8

m²

27,94

09-09 Nabavka, isporuka i ugradnja uz prilaganje
odgovarajućeg atesta drvenog poda u
prostoru ukupne debljine do 30 mm koji je
finalno ofarban sivom mat bojom u više
slojeva. Pod mora biti realizovan prema
odgovarajućim standardima za izradu
podova za scene prema tehnologiji
isporučioca.
Raditi u svemu po projektu i tehničkom
opisu. Obračun po m2 sve komplet.
Pod 1

m²

13,74

09-10 Nabavka, isporuka i ugradnja staklenog
poda od tri sloja kaljenog stakla ukupne
d=2x10 mm, na čeličnoj podkonstrukciji
posebno obraču-natoj.Raditi u svemu po
detalju projektanta i upustvu proizvođača
materijala.
Obračun po m2 sa svim vezivnim i
zaptivnim materijalom.
Pod 2

m²

26,19

dupli pod
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09-11 Nabavka,transport i ugradnja podignutog
montažno demontažnog poda koji cine
ploče od kalcijum sulfata d=40mm,
gusitne 1500kg/m3,tipa kao
"Jansen","CBI" ili odgovarajuće.
Noseću konstrukciju čine čelične štelujuće
nogice od pocinkovanog celika d=2.5mm,
visine 310mm.Nogice se lepe na
impregniranu podlogu (voditi računa da su
materijali kompa-tibilni).
Po obodu prostorije se postavlja obodna
akusticna traka. Pod se postavlja u
svemu prema važećim propisima
proizvođača.
Završna obrada poda je na bazi kaučuka
tip ''Noraplan Sentica''ili odgovarajuće
d=2mm, 60x60cm, zajedno isporučen. U
cenu pozicije ulazi i drvena sokla h=10cm.
Pod zadovoljava sledece karakteristike:
Nosivost: klasa 6
Elektricna otpornost poda: 10⁷10¹⁰Ω.Vatrootpornost: F60 po DIN 4102-2
Klasa gorivosti A2 po DIN 4102-1
Raditi u svemu po projektu i upustvu
proizvođača materijala.Visina poda h=50
cm
Obračun po m2.
1/
završna obrada antistatik guma MK6
2/
završna obrada obična guma
MK7

m²
m²

25,71
10,84

09-12 Nabavka, isporuka i ugradnja OSB ploče
d=1,6 cm u podu (ispod gumenog poda
posebno obračunatog),na gumenim
podmetačima dimenzija 50x50x54 mm na
razmaku 400x400 mm između kojih se
postavlja mineralna vuna
d=5
cm,20 kg/m3-posebno obračunata. Raditi
u svemu po glavnom projektu akustike i
detaljima podova.
Obračun po m2 sve komplet (OSB ,ploče
podmetači a miner.vuna posebno
obračunata)
MK12

m²

629,00
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09-00 PODOPOLAGAČKI RADOVI

10-00 SPUŠTENI PLAFONI
NAPOMENA:
Za stabilnost plafona odgovara izvođač!
Radovi moraju biti povereni samo
priznatom stručnom izvođaču. Svi radovi
moraju biti izvedeni po merama i crtežima
iz projekta. Sve mere izvođač uzima na
licu mesta pre početka izvođenja radova.
U cenu ukalkulisati radnu skelu, čeličnu
podkonstrukciju, dodatna ojačanja za
otvore; ojačanja za slobodan kraj plafona
AL lajsnama ojačanja za nošenje raznih
plafonskih elemenata tipa svetiljki,
projekcionog platna i ostalih sličnih
elemenata; izradu revizionih (standardnih i
protivpožarnih) plafonskih otvora sa
prekrivnim zatvatačkim sistemom,
eloksirano, s ugrađenom oblogom;
prosecanja
za
otvore
instalacija,
osvetljenja
i ostalih enterijerskih i
elemenata
potrebnih
za
montažu
osvetljenja i sl. kao i bandažiranje i
gletovanje spojeva i dr. što se neće
posebno plaćati.U cenu uračunati i
pribavljanje atesta o protivpožarnosti.
U cenu ukalkulisati nanošenje temeljnog
(disperzivnog) premaza - podloge za
ujednačavanje upijanja podloge gipsanih
ploča, učvršćivanje i skupljanje
građevinske prašine sa podloge pre
bojenja.

Page 145 of 222

ukupno din :

10011.

Nabavka i montaža spuštenih akustičkih
plafona.Akustički plafon monolitni plafon
izveden u rasteru upustenih polja velicine
85x85cm oivicen gipsanim gredama visine
25cm i sirine 35cm. Plafon se nosi na
potkonstrukciji od pocinkovanih čeličnih
profila (CD 60/27) kao montažni i noseći
profili (razmak montažnih profla max. 333,5
mm), ovešani Knauf nonijus visilicama
(pričvrščivanje čeličnim sidrenim ekserom
za a.b. tavanicu).
Obloga greda je od jednog sloja Knauf GKB
12.5mm (A13 - Standardnih ploca), a
upuštena polja su oblozena standardnim
A13 i Cleaneo plocama prema detalju iz
projekta akustike.
Iznad ploča celom
površinom se postavlja mineralna vuna KI
TI 140 Decibel 50mm. Spoj plafona sa
zidom izvesti sa razdelnom trakom
Napomena: Sve detalje spojeva, kao i
prodore instalacija izvesti prema detaljima
iz projekta akustike.
Ispuna spojeva: Knauf sa Knauf Uniflotom
i Jet Filler-om ili odgovarajuće.
Obračun po m2 sve komplet sa
podkonstrukcijom zaptivnim i vezivnim
materijalom.
m2

#REF Nabavka transport i ugradnja plafonske
!
obloge
( binski prostor,teretana, sala
za fizičko, sala za udaraljke) od
magnezitom povezanih drvenih vlakana
tipa AMF Heradesign Superfine, sistem B
ili odgovarajuće. Ploče u crnoj boji drveta
sl. RAL 9005, dimenzije ploča su
600x1200 mm,deblj. 25 mm.
Potkonstrukciju čine pocinkovani CD
27x60x27x0,6 mm profili na rastojanju od
60 cm za koje su Heradesign vijcima
pričvršćene ploče. CD profili su
distancerima pričvršćeni na primarnu
plafonsku konstrukciju.
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269,48

Zvučna apsorpcija plafonske obloge iznosi
α w = 0,65H. Ploče su otporne na relativnu
vlažnost vazduha do 95% i spadaju u klasu
teško zapaljivih građevinskih materijala Bs1,d0 u skladu sa SRPS EN 13501-1.
Materijal mora da poseduje sertifikat
niskoemisionih materijala plavi anđeo.
Plafonska / zidna obloga je otporna na
udarac lopte prema SRPS EN 13964, deo
D.
Raditi u svemu po projektu i upustvu
proizvođača.
Obračun po m2, komplet prema opisu sa
potrebnom radnom skelom.
m2
10-00 SPUŠTENI PLAFONI

uku
pno
din :

11-00 FASADERSKI RADOVI
Napomena:
Za stabilnost fasade odgovara Izvođač.
Izvođač fasade je dužan da uradi projekat
montaže fasade i da dostavi za sve
fasaderske pozicije radioničke detalje
ugradnje fasade na koje saglasnost daju
investitor i projektant, kao i da dostavi sve
potrebne ateste i garancije za ugrađeni
materijal i izvedene radove.
U cenu obračuna pozicije ukalkulisati sve
pripremne radove, potreban zaptivni,
vijčani i ostali materijal, fazonske elemente
i ostalo do izrade potpune gotovosti
pozicije
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563,49

11-01 Nabavka materijala i ugradnja ventilisane
fasade od fiber cementnih kompozitnih
ploča debljine d=8mm , klasa
vatrootpornosti A2-s1, d0, sa završnim
stabilnim UV premazom sledećih
karakteristika: ΔE ≤ 2 (1,5) za 5000h
izlaganja ksenonskim lampama, u tonu po
izboru projektanta i rasteru prema
dimenzijama ploča ( 304/122/0,8 ili
250/122/0,8) što se dokazuje
odgovarajućim izveštajem dobijenim od
proizvođača ploča.
Kompozitne ploče se postavljaju preko
odgovarajuće prohromsko-aluminijumske
potkonstrukcije,
pomoću
vidljivih
aluminijumskih nitni sa glavom u boji ploče.
Prilikom postavljanja ploča, obezbediti da
horizontalne i vertikalne spojnice budu
širine 8mm. U donjoj i gornjoj zoni postaviti
tipske elemente (mrežice) za ventilaciju
vazdušnog sloja.
Predvideti opšivanje svih otvora prema
tipskim detaljima/sistemskim rešenjima
proizvođača.
Fiksiranje potkonstrukcije za zid je pomoću
prohromskih anker konzola sa zategom, na
koje su, u kontaktu sa zidom, aplicirane
polipropilenske stope, radi sprečavanja
hladnog mosta. Zidne konzole ventilisane
fasade kao osnovnog nosivog elementa
fasade, moraju zadržati stabilnost pri
izlaganju standardnom požaru u trajanju od
90 minuta (1,5h) što se potvrđuje
dostavljanjem uz ponudu
izveštaja
akreditovane
institucije.
U
zoni
potkonstrukcije se postavlja termoizolacija,
što je posebno obračunato.
Montažu kompletne fasadne obloge i
potkonstrukcije raditi u svemu prema
uputstvima, detaljima, specifikaciji i atestu
proizvođača.
Fasadna skela i termiozolacija su posebno
obračunate.
Za stabilnost fasade odgovara izvođač.
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1/
2/

1/
2/

1/

1/
2/

Obračun po m2 ugrađene kompletne
fasadne obloge, kao i izradu radioničke
dokumentacije.U cenu je uračunata sva
potrebna podkonstrukcija za nošenje
fasadne obloge, udaljene od spoljne ivice
betona u dve širine: 16 i 35cm.
1.1 ploče tipa Swisspearl Carat Cristal
7010
podkonstrukcija 16 cm
podkonstrukcija 4 cm-nadzici
1.2 ploče tipaSwisspearl Carat Black
Opal 7020
podkonstrukcija 16 cm
podkonstrukcija 35 cm
1.3 ploče tipa Swisspearl Carat Onix
7099
podkonstrukcija 16 cm
1.4 ploče tipa Swisspearl Planca Orange
P712
podkonstrukcija 16 cm
podkonstrukcija 35 cm

11-02 Obrada špaletni oko otvora, širine b=15-35
cm, od ploča tipa kao Swisspearl Carat
Cristal 7010 ili odgovarajuće.
Ploče kačiti na aluminijumsku
potkonstrukciju pomoću nitni u boji ploča
eternita.
Obračun po m2 sa
aluminijumskom
rubnom lajsnom koja se fiksira na štok
prozora.
1003-

Montaža i demontaža fasadne cevaste
skele oko objekta. Skelu uraditi od
propisanih (statički proračunatih)
elemenata, dobro ih učvrstiti i uzemljiti.
Projekat skele daje izvođač radova i
odgovara za njenu stabilnost.
Obračun po m2 vertikalne projekcije

11-00 FASADERSKI RADOVI

m2
m2

300,00

m2
m2

300,00
1.320,00

m2

250,00

m2
m2

400,00

m2

215,00

m2

2.600,00

uku
pno
din :
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12-00 RAZNI RADOVI
12-01 Završno čišćenje prostorija neposredno
pred tehnički prijem.Obračun po m2 neto
površine.

12-02 Nabavka i ugradnja INOX podnih
razdelnih lajsni na sastavu različitih
podova, u osovini otvora za vrata. Lajsne
su od INOX profila, tipa kao Folotec''Folojoint PT'' ili ekvivalentno.
Širina lajsni 25mm a visina h=20mm.
Obračun po m1.
1/
ravne
2/
lučne

m²

12.284,65

m1
m1

86,00
55,00

m²

1.471,46

12-03 Nabavka i ugradnja unutrašnjih zastora u
rolo sistemu tipa kao ''SOLFIS'' ili
odgovarajuće.
Unutrašnji rolo zastori bez vođica, na
konzoli, sa mehanizmom za pokretanjelančić. Platno ''BLACK OUT'' -100%
zamračenje bez termo svojstava. Rolo
zastori se kače na AB konstrukciju.

Visina zastora u suterenu je h~0,70m, u
prizemlju i na II spratu h~3,50m a na I i III
spratu visina h~3,00m. Boja po izboru
projektanta. Obračun po m2, komplet
prema opisu.

12-04 Nabavka,transport
i montaža svetleće
reklame.Dimenzija svetleće reklame - logo
i visina slova po izboru Projektanta.Izrada i
montaža svetleće reklame koja se sastoje
od svetlećih slova, od aluminijumskog lima
i aluminijumskih kutijastih profila i akrila.
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Slova se sastoje od čeone površine od
akrilnih ploča debljine 4mm boje.Bok slova
čine profilisani plastificirani U profili
dimenzija
po
priloženom
detalju.
Specijaizovana PVC bočna lajsna sa
aluminimskim jezgrom vezuje se preko
vijaka od nerdjajućeg čelika za čelo i bok
slova.
Lim od aluminijuma 2mm debljine na kome
se nalaze LED moduli se nalazi na zadnjoj
strani slova. Veza između boka slova i
zadnjih strana ostvaruje se pomoću
aluminijumskih pop nitni-zakovica sa
čeličnim jezgom.Elementi rasvete su LE
Diode snage od 1W-a koje su vijčanom
vezom vezane za aluminijumski lim na
zadnjoj površini.
Elementi veze reklame sa podkonstrukcijom su L profili od aluminujumskog
lima 2x50x50. Svi elementi vezuju reklamu
sa čeličnom podkonstrukcijom
samorezivim vijcima prečnika stabla
6.3mm (kvaliteta8.8) . Pozicijom obuhvata
svu potrebnu čelična podkonstrukcija za
nošenje reklame.
Obračun po kom finalno postavljeno
pauš
12-05 Nabavka
materijala,transport,izrada
i
montaža oznaka spratova,učionica,smera
kretanja...i drugo,u svemu po detaljima
projektanta.
Obračun paušalno
12-06 Hidrantska maska se formira na već
ugrađenim pregradnim gips kartonskim
zidovima.
Na visini 98cm od gotovog poda se
postavljaju vrata hidrantske maske u ramu
od inox-a d=1mm. Plot vrata je sačinjen od
inox-a d=1mm koji se lepi silikonom ( kašira
na medijapan ploču d=0,8mm ). Vrata su
od brušenog inox-a sa oznakom H u
poliranoj obradi.
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1,00

1,00

Vrata su opremljena okovom od rostfraja,
šarkama koje moraju imati mehanizam koji
omogućava zaustavljanje krila u otvorenom
i zatvorenom položaju.
Sve mere uzeti na licu mesta.Raditi u
svemu po priloženom detalju.
Obračun po kom finalno obrađeno,sa
gipskarton maskom
dimenzija 90/90 cm oznaka PH

kom

46,00

m1

225,00

m1

225,00

kom
kom
kom
kom

1,00
2,00
2,00
2,00

12-07 Nabavka,transport i ugradnja baletskih
štapova (koji služe za oslonac vežbačima)
po obodu sale. Štapovi su od masiva
drveta, kružnog preseka fi50mm, preko
metalne konstrukcije, fiksirani za obodne
zidove, u dva reda, na visinama 90cm i
120cm od gotovog poda sale.Obračun po
m1 .
12-08 Nabavka i ugradnja baletskih štapova (koji
služe za oslonac vežbačima) po obodu
sale. Štapovi su od masiva drveta, kružnog
preseka
fi50mm,
preko
metalne
konstrukcije, fiksirani za obodne zidove, u
dva reda, na visinama 90cm i 120cm od
gotovog
poda
sale.
Obračun
po
m1komplet

12-09 Nabavka,transport i ugradnja ogledala na
zidovima baletskih sala.Ogledala se lepe
silikonskim lepkom za podlogu.Raditi u
svemu po projektu i detaljima.Obračun po
kom finalno postavljeno.
1/
2/
3/
4/

Dimenzija 300x200 cm
Dimenzija 800x200 cm
Dimenzija 600x200 cm
Dimenzija 400x200 cm

12-10 Nabavka,transport i ugradnja poklopne
ploče krovnog nadzidaka od ploča
prirodnog kamena d=3 cm.Raditi u svemu
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po projektu i detaljima.Obračun po kom
finalno postavljeno.

R:Š: 76 cm
1211,

m1

Nabavka i montaza gradilisne ograde
obracun po m1

75,00

410,00

NADOKNADA ZA IZRADU PROJEKTA
IZVEDENOG STANJA
Unošenje izmena nastalih u toku
izvođenja radova u primerak glavnog
projekta. Izmene se unose u elektronsku ili
papirnu formu projekta u zavisnosti kojom
formom raspolaže izvođač radova. Unete
izmene overava odgovorni izvođač radova
i prema njima se izrađuje projekat
izvedenog objekta.
Obračun u paušalnom iznosu od 0,1 % od
investicione vrednosti objekta.
pauš
12-00 RAZNI RADOVI

uku
pno
din :

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKOZANATSKIH RADOVA
IZOLATERSKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
SPUŠTENI PLAFONI
FASADERSKI RADOVI
RAZNI RADOVI
za unosenje izmena
UKUPNO DINARA:
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1,00

2. SAOBRAĆAJNICE
3.

3.3.

KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

BNS 22sA
Nabavka materijala, transport i izrada
gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog
drobljenog agregata BNS22sA u debljini od
d=7cm na mestu kolovoza i sportskog
terena (TIP1 i TIP4). Pozicija obuhvata
nabavku, izradu asfaltne mase, transport i
ugradnju.
Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase.

3.4.

1.437,20

m2

1.017,20

m2

1.942,20

m2

2.016,80

AB 11s
Nabavka materijala, transport i izrada
habajućeg sloja od asfalt-betona AB11 u
debljini od d=4cm na mestu kolovoza
(TIP1). Pozicija obuhvata nabavku, izradu
asfaltne mase, transport i ugradnju.
Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase.

3.5.

m2

BETONSKE PLOČE
Pozicija obuhvata nabavku, transport
materijala i izradu popločanja sa
pripadajućom podlogom od granulisanog
peska (debljine 3cm) na trotoarima,
parkinzima,
ojačanom
trotoaru
i
protivpožarnoj saobraćajnici u debljinama
od 6cm i 8cm.
Obračun po m2 izvedenog zastora.

3.5.1. Betonske ploče na trotoaru u u debljini od
d=6cm - TIP3
3.5.2. Betonske ploče na parkinzima, ojačanom
trotoaru i protivpožarnoj saobraćajnici u
debljini od d=8cm - TIP2
3.6.

AB 8
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Pozicija obuhvata nabavku, transport
materijala i izradu sloja od asfalt betona
AB8 na sportskom terenu u debljini od
d=4cm.
Obračun po m2.
3.7.

VIŠESLOJNI
SISTEM
SINTETIČKIH SMOLA

NA

m2

420,00

m2

420,00

m¹

611,00

m¹

526,00

m¹

940,00

BAZI

Pozicija obuhvata nabavku, transport
materijala
i
izradu
tartana
na
terenu.Nanošenje prajmera na asfalt ,
postavljanje SBR gume finišerom u debljini
do 10mm, špricanje terena u dva nanosa
poliuretanskim špricom u boji po odabiru
naručioca d=3mm. Obeležavanje linija na
terenu.
Obračun po m2.
3.8.

IZRADA OIVIČENJA 20/24 i 18/24
Nabavka, transport i ugradnja betonskih
sivih oborenih ivičnjaka MB40 dimenzija
18/24cm na podlozi od nearmiranog
betona MB20 sa fugovanjem spojnica
prema detaljima u projektu.
Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.

3.8.1
3.8.2

3.9.

Beli betonski ivičnjaci MB40 dimenzija
20/24cm
Beli betonski ivičnjaci MB40 dimenzija
18/24cm
IZRADA OIVIČENJA 12/18
Nabavka, transport i ugradnja baštenskih
betonskih sivih ivičnjaka 12/18, MB35 na
podlozi od nearmiranog betona MB20 sa
fugovanjem spojnica prema detaljima u
projektu.
Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka.
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3.10.

PRELAZNI IVIČNJAK
Nabavka, transport i ugradnja prelaznih
betonskih sivih ivičnjaka , MB40 na podlozi
od nearmiranog betona MB20 sa
fugovanjem spojnica prema detaljima u
projektu.
Obračun po kom ugrađenih ivičnjaka.

kom

3,00

UKUPNO:

3. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
5.1.
6.
6.1.

SANITARNI UREĐAJI
Nabavka i montaža komplet konzolne WC
šolje sa ugradbenim vodokotlićem.
Pozicijom obuhvaćeni: konzolna WC šolja
(tipa Geberit ili ekvivalentn), sa
niskošumnim ugradnim vodokotlićem za
ispiranje, ugradne visine 112cm sa
ventilom i tasterom za dvokoličinsko
aktiviranje 6litara/3 litra. Montažni
instalacioni element je samonosiv i
predviđen za ugradnju u suomontažnu
zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu
gipskartonskim pločama.
Obračun po komadu komplet montirane i
ispitane konzolne WC šolje sa ugradbenim
vodokotlićem i pripadajućom opremom.
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kom

80,00

6.2.

6.3.

Nabavka i montaža komplet konzolne WC
šolje sa ugradbenim vodokotlićem.
Pozicijom obuhvaćeni: konzolna WC šolja
za invalide od keramike I klase, sa
pripadajućim poklopcem, sa niskošumnim
ugradnim vodokotlićem za ispiranje, sa
ventilom i senzorom sa baterijskim
napajanjem za aktiviranje ispiranja i
dugmetom za ručno aktiviranje predviđeno
za invalidske toalete. Montažni instalacioni
element je samonosiv i predviđen za
ugradnju u suomontažnu zidnu ili
predzidnu konstrukciju obloženu
gipskartonskim pločama. Obračun po
komadu komplet montirane i ispitane
konzolne WC šolje za invalide sa
pripadajućom opremom.

kom

1,00

Nabavka, prenos i montaža kompletnog
umivaonika, oblika i boje po izboru
projektanta unutarnjeg uređenja koji se
sastoji od:-keramičkog umivaonika I klase
(Ideal STANDARD, Ecco 50cm ili
ekvivalentnog nivoa obrade) , vel. cca
50x35 cm s poniklanim sifonom s
ispustom d32;vijcima za učvršćenje
keramike i svim potrebnim pričvrsnim
priborom i spojnim materijalom;-stojeće
jednoručne poniklane baterije(Grohe ili
sličnog nivoa) za umivaonik s pomičnim
ispustom, dva gibljiva creva R⅜" za
priključak vode, komplet s ugaonim
ventilima DN15 spojeno na dovod vode.
Obračun po komadu komplet montiranog i
ispitanog umivaonika.

kom

65,00
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Nabavka, transport i montaža umivaonika
za invalide od keramike I klase. Pozicijom
obuhvaćeni: umivaonik, hromirani ABS
sifon za povezivanje na kanalizaciju,
stojeća jednoručna baterija sa dugačkom
drškom, sa podsklopom i poniklovanim
fleksi vezama za priključenje na
instalaciju, priborom za montažu.
Obračun po komadu komplet montiranog i
ispitanog umivaonika za invalide zajedno
sa pripadajućom opremom.

kom

1,00

Nabavka, transport i montaža keramičke
tuš kade dimenzija prema projektu
enterijera 100x100cm. Pozicijom
obuhvaćeni: kada, zidna tuš baterija sa
poniklovanim savitljivim crevom, odlivni
ventil i PVC sifon sa odlivnom cevi 5/4" za
vezu sa podnim slivnikom. Pozicijom
predvideti podkonstrukciju za ugradne
armature.

kom

10,00

Nabavka, transport i montaža kabinet
dvodelne sudopere sa koritom od "Inox "-a
I klase. Pozicijom obuhvaćeni: sudopera,
odlivni ventil sa čepom i lancem, stojeća
baterija za toplu i hladnu vodu, plastični
sifon sa odvodnom cevi 5/4" i gumenom
manžetnom za spoj sa zidnom
kanalizacionom cevi.
Obračun po komadu komplet montirane i
ispitane sudopere.

kom

4,00

Nabavka, transport i montaža holender
slavine Ø15 za priključak mašine za
sudove.
Obračun po komadu komplet montirane i
ispitane slavine.

kom

4,00

Nabavka, transport i montaža emajlirane
česmene šolje sa zidnom zaštitom I klase
domaće proizvodnje, odlivni ventil i
hromirani sifon 5/4'' i zidnom hromiranom
holender slavinom 3/4''.
Obračun po komadu komplet montirane
česmene šolje.

kom

3,00
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6.9.

6.10.

6.11.

6.

Trokadero od keramike I klase, visoke
čvrstoće, bele boje, sa pokretnom
poniklovanom rešetkom, gumenom
manžetnom, gumenim podmetačem
između trokadera i poda i sledećom
pratećom opremom:
- visoko montažni emajlirani vodokotlić
(komplet sa plovkom i ventilom), bele
boje, sa fleksibilnim crevom 3/8 " za vezu
sa ugaonim ventilom i PVC cevi Ø32 za
vezu sa trokaderom
- zidne poniklovane slavine za hladnu i
toplu vodu sa .Obračun po komadu
komplet izvedenog trokadera.
sa horizontalnim odvodom
Nabavka, transport i montaža zidnih
pisoara sa senzorskim ispiranjem (IC setbaterijsko napajnje) i povezivanjem na
kanalizaciju. Pozicijom obuhvaćen i
montažni instalacioni element za ugradnju
u suomontažnu zidnu ili predzidnu
konstrukciju obloženu gipskartonskim
pločama.
Obračunava se i plaća po komadu.
Nabavka i montaža galanterije za kupatila
i sanitarne čvorove .
držač peškira kod umivaonika
držač peškira kod tuša
držač sapuna
držač toalet papira
četke za WC
kante za smeće
ogledalo 60x80cm
UKUPNO SANITARNI UREĐAJI

kom

6,00

kom

18,00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
RSD

66,00
10,00
66,00
81,00
81,00
66,00
66,00

REKAPITULACIJA - INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
SANITARNI UREĐAJI
RSD
UKUPNO INSTALACIJE VIK
RSD

9. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
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A

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

1

STUB NOSAČ
Stub nosač saobraćajnog znaka sa
ugradnjom i izradom temelja na terenu.
Ø 60mm_h=2,8m
Ø 60mm_h=3,4m
Ø 60mm_h=3,6m
Ø 60mm_h=3,8m

1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

SAOBRAĆAJNI ZNAK
Saobraćajni znak retroreflektujući sa
priborom za montažu i montažom na
ugrađeni stub na terenu.
ll-1, T900mm, klasa II
II-3, Ø400mm
II-4, Ø400mm
ll-30(20), Ø400mm
ll-34, Ø400mm
II-43.1 , Ø600mm
lll-2, 400x400mm
III-6, 600x600mm, klasa II
lll-30, 600x600mm
lll-30, 400x400mm
IV-5(Osim za vozila sa dozvolom škole),
400x200mm, bele osnove
IV-5(Za vozila sa dozvolom škole),
400x200mm, plave osnove
IV-6 (simbol bicikla)
IV-8 (←20m)
IV-21

kom
kom
kom
kom

1,00
15,00
2,00
2,00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1,00
1,00
6,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
8,00

kom

1,00

kom

1,00

kom
kom
kom

6,00
1,00
1,00

UKUPNO VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
B
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
OBELEŽAVANJE KOLOVOZA
Obeležavanje kolovoza vrši se belom
(žutom) bojom retroreflektujućih osobina
- podužne linije (d=0,12m) - belom bojom
- isprekidana linija zaustavljanja (d=0,3m)
- pešački i biciklistički prelazi
- strelice za vođenje saobraćaja kroz
parkiralište (L=1,6m)
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m2
m2
m2

1,30
0,60
37,40

kom

28,00

1.6
1.7

- parking mesta (d=0,10m)
- parking mesta za invalide - žutom bojom

m2
kom

27,00
4,00

UKUPNO HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
C

PRIPREMNI RADOVI

1

UKLANjANjE POSTOJEĆE
SAOBRAĆAJNE OPREME I
SIGNALIZACIJE
Demontaža saobraćajnih znakova sa
uklanjanjem stubova i rušenjem temelja
stubova unutar granica parcele, sa
sortiranjem, utovarom i transportom
materijala na gradsku deponiju na
udaljenosti do 15km
Paušalno

1,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

A
B
C

REKAPITULACIJA
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
PRIPREMNI RADOVI
UKUPNO SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA:

10. OZELENJAVANJE
str
an
a
OZELENJAVANJE
OPŠTE NAPOMENE:
Izvođač je dužan da ima licenciranog odgovornog izvođača
radova na pejzažnom uređenju slobodnih prostora - licenca 474
Prilikom davanja ponude obavezno obuhvatiti i način izvođenja
radova dat u opštim uslovima ozelenjavanja, starost sadnog
materijala kao i druge parametre kvaliteta date svakom pozicijom.

1,00

Pre otpočinjanja sadnje, neophodno je da nadzorni organ proveri
starost sadnice, njeno zdravstveno i fiziološko stanje, kao i papir o
dokazu porekla sadnica.
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

1,01

PRIPREMA ZA SEČU STABALA
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Investitor je u obavezi da pre otpočinjanja
radova Seče i uklanjanja stabala,
kontaktira gradsku komisiju za seču,
odnosno odgovarajuću nadležnu
opštinsku/gradsku službu.
Tek po dobijanju njihovog rešenja/
dozvole/odobrenja , može da se pristupi
izvršenju sledeće pozicije - 1.02, o trošku
Investitora.
SEČA
STABALA
SA
VAĐENJEM
1,02 PANJEVA
Stabla određena za seču data su grafičkim
prilogom - list 1 i manualom valorizacije.
Po obaranju stabala, pristupiti vađenju
panjeva. U zavisnosti od veličine panjeva,
oko istih iskopati zemlju u prečniku od 12m, saseći debele i tanke žile koje se
nalaze u zemlji na dubini do 50 cm. Sav
posečeni materijal privremeno deponovati
u okviru gradilišta radi kasnijeg utovara i
transporta. Rupe zatrpati i zemlju grubo
isplanirati. Sav posečeni materijal:
sortimente, panjeve, žile i dr. Utovariti u
kamion i prevesti na deponiju udaljenu do
10 km. Broj stabala za seču je 24. Njihovo
uklanjanje je neophodno zbog prenamene
prostora.
Obračun po komadu, komplet.
U odnosu na debljinske razrede raspored
stabala za seču je sledeći:
ɸ 41-50 cm
ɸ 51-60 cm
ɸ 61-70 cm
ɸ 71-80 cm
ɸ preko 80 cm
1,03 POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OGRADE
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kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

4,00
6,00
4,00
5,00
5,00

Nabavka, transport, izrada i postavljanje
zaštitnih ograda oko stabla, prikazanih na
listu 1: Postojeće stanje. Ograda treba da
bude postavljena u širini krošnje, ili min.
3m, napravljena od minimalno 4 drvena
stuba ili sl., sa plastičnim ili betonskim
temeljom, za koje je zakačeno PVC
pletivo, min. visine 2m. Po završetku
radova, potrebno je sve to demontirati i
transportovati na deponiju.
Obračun po komadu.
1,04 HUMUSIRANJE ZELENIH POVRŠINA
Pozicija obuhvata završnu obradu svih
zelenih površina na tlu, grafički
prezentovane sa T1 - T7, T9 - T18, T29 T30. Po završenom planiranju slobodnih
površina - dato uredjenjem terena nivelacija i glavnim projektom
saobraćajnih površina - nivelacija, na kote
umanjene za 20cm od projektovanih,
pristupiti prebacivanju humusnog
materijala iz iskopa, sa privremene
gradilišne deponije i humusiranju svih
površina namenjenih zelenilu - u sloju
debljine 20 cm. Zemlju iz iskopa očistiti i
obogatiti obogaćenu sa , peskom i
kompostom u odnosu 4:1:1. Materijal za
završnu obradu slobodnih površina mora
imati u sebi udeo aktivnog humusa.
Izvršiti prvo grubo planiranje sa tačnošću
± 5cm, a zatim fino planiranje sa tačnošću
±1 cm u odnosu na planirane visinske
kote.
Operacije obaviti u svemu prema važećim
normativima za tu vrstu posla.
Ukupna površina za humusiranje:
1380,3m2 x 0,2m=276m3
Obračun po m3, komplet.
1,05 ISPUNA ŽARDINJERA
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kom.

10,00

m3

276,00

Pozicija obuhvata ispunu humusnim
materijalom iz iskopa, sa privremene
gradilišne deponije, njegovo sabijanje i
fino planiranje na visinu za min 5 cm nižu
od završne visine zidova žardinjera.
Površine (žardinjere sa otvorenim dnom)
označene sa T8, T19-T21, T29,T30
ukupno iznose 18,10 m2 i prosečna visina
za ispunuje 1 m. Zemlju iz iskopa očistiti
od organskog i neorganskog šuta i
obogatiti organskim djubrivom. Supstrat za
ispunu mora imati u sebi udeo aktivnog
humusa.
Izvršiti prvo grubo planiranje sa tačnošću
± 5cm, a zatim fino planiranje sa tačnošću
±1 cm u odnosu na planirane visinske
kote.
Operacije obaviti u svemu prema važećim
normativima za tu vrstu posla.
Obračun po m3, komplet.
1,06 ISPUNA SADNIH JAMA
Izrada sadnih jama je deo projekta
uređenja terena, a ispuna deo
ozelenjavanja. Pre ispune sadnih jama,
iste očistiti od šuta, organskog i
neorganskog otpada, ukoliko je prisutan
nakon završetka građevinskih radova.
Pozicija obuhvata potreban materijal za
ispunu sadnih jama,i ugradnju tj.
nasipanje humusnog materijala iz iskopa
prilikom sadnje, sa privremene gradilišne
deponije, na površinama O1 - O27.
Zemlju iz iskopa očistiti od organskog i
neorganskog šuta i obogatiti organskim
djubrivom. Supstrat za ispunu mora imati
u sebi udeo aktivnog humusa.
Izvršiti prvo grubo planiranje sa tačnošću
± 5cm, a zatim fino planiranje sa tačnošću
±1 cm u odnosu na planirane visinske
kote.
Pozicija obuhvata i nabavku , transport i
ugradnju prilikom sadnje ,unutar sadnih
jama perforirano rebrasto PVC crevo ɸ
5cm, radi aeracije i lakšeg dotoka vode u
zonu korena (prema grafičkom detalju).
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m3

18,10

Operacije obaviti u svemu prema važećim
normativima za tu vrstu posla.

Data količina je orjentaciona i zavisi od
veličine busena. Plaća se po stvarno
ugrađenoj
količini
materijala.
Obračun po m3 supstrata, komplet.
1,07 UGRADNJA GRANIČNIKA
Nabavka, transport i ugradnja metalnog
granicnika od nerdjajućeg limenog profila,
na mestima kako je prikazano grafičkim
prilogom- Plan sadnje (na površini
označenoj sa T25). Visina granicnika je
10cm , savija se u L oblik na 5/5cm i
ankerise na svakih 50cm debelom
nerđajućom žicom.
Obračun po m1, komplet.
1,00

UKUPNO
RADOVI

PRIPREMNI

2,00

SADNJA SADNICA

I

ZEMLJANI

2,01 DRVOREDNA STABLA
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m3

12,53

m1

105,00

2,02

2,03

2,04

2,05

2,06

Nabavka, transport, sadnja i ankerisanje
drvorednih sadnica lišćara, starosti 8 - 10
godina (visine 3,2-3,5m, prsni prečnik min
1,9-2,5cm). Sadnju obaviti u svemu prema
važećim normativima za tu vrstu posla;
Obračun po komadu, komplet.
Fraxinus excelsior
VISOKO LIŠĆARSKO DRVEĆE
Nabavka, transport, sadnja i ankerisanje
sadnica visokih lišćara, starosti 10-12
godina (min visina 2,2-2,5m, prsni prečnik
2-3 cm). Sadnju obaviti u svemu prema
važećim normativima za tu vrstu posla;
Obračun po kom.
Platanus x acerifolia
VISOKO ČETINARSKO DRVEĆE
Nabavka, transport, sadnja i ankerisanje
sadnica visokih četinara, starosti 10-12
godina, min visine 2 m. Sadnju obaviti u
svemu prema važećim normativima za tu
vrstu posla;
Obračun po kom.
Cedrus atlantica
SREDNJE VISOKI LIŠĆARI
Nabavka, transport, sadnja i ankerisanje
sadnica srednje visokih dekorativnih
lišćara, starosti 6- 8 godina (visina 2,22,5m, prsni prečnik 1,9-2,5cm). Sadnju
obaviti u svemu prema važećim
normativima za tu vrstu posla;
Obračun po kom.
Salix matsudana
Acer platanoides 'Globosum'
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
NISKI LIŠĆARI
Nabavka, transport, sadnja i ankerisanje
niskih dekorativnih lišćara (žbun u formi
drveta). Sadnju obaviti u svemu prema
važećim normativima za tu vrstu posla;
Obračun po komadu, komplet.
Cotinus coggygria 'Rubrifolius'
NISKO ČETINARSKO DRVEĆE
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kom.

25,00

kom.

3,00

kom.

7,00

kom.
kom.
kom.

8,00
12,00
6,00

kom.

8,00

2,07

2,08

2,09

2,10

2,11

Nabavka, transport i sadnja sadnica niskih
dekorativnih četinara, starosti 6- 8 godina.
Sadnju obaviti u svemu prema važećim
normativima za tu vrstu posla.
Obračun po kom.
Taxus baccata 'Fastigiata'
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'
Chamaecyparis lawsoniana 'Blue Surprise'
Juniperus communis 'Sentinel'
LISTOPADNO ŠIBLJE
Sadnja lišćarskog šiblja starosti 3-5
godina.Pozicija obuhvata, nabavku
transport i sadnju po opštim uslovima za
izvodjenje ovih vrsta radova.
Obračun po kom.
Buddleja davidii
Forsythia x intermedia
Spirea japonica
Spiraea japonica 'Little Princess'
ČETINARSKO ŠIBLJE
Sadnja četinarskog šiblja starosti 3-5
godina. Pozicija obuhvata, nabavku
transport i sadnju po opštim uslovima za
izvodjenje ovih vrsta radova.
Obračun po kom.
Juniperus horisontalis 'Wiltonii'
ZIMZELENO ŠIBLJE
Sadnja zimzelenog šiblja starosti 3-5
godina.Pozicija obuhvata, nabavku
transport i sadnju po opštim uslovima za
izvodjenje ovih vrsta radova.
Obračun po kom.
Cotoneaster dammeri
PUZAVICE
Pozicija obuhvata, nabavku transport i
sadnju po opštim uslovima za izvodjenje
ovih vrsta radova.
Obračun po kom
Wisteria sinensis
PERENE I UKRASNE TRAVE
Nabavka, transport i sadnja sadnica
perena i ukrasnih trava minimalne starosti
2 godine. Sadnju obaviti u svemu prema
važećim normativima za tu vrstu posla.
Obračun po kom.
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kom.
kom.
kom.
kom.

11,00
21,00
23,00
5,00

kom.
kom.
kom.
kom.

60,00
34,00
40,00
38,00

kom.

36,00

kom.

185,00

kom.

114,00

Carex ornithopoda 'Variegata'
Cerastium tomentosum
Vinka minor
Aster alpinus
2,00

UKUPNO - SADNJA SADNICA

3,00

PODIZANJE TRAVNJAKA
Izrada travnjaka setvom semena. Sve
operacije obaviti po predviđenim
normativima za tu vrstu posla. Travnu
smešu prilagoditi ekspoziciji.
Obračun po m2, komplet.

3,00

UKUPNO - PODIZANJE TRAVNJAKA

4,00

ODRŽAVANJE ZELENILA

4,00

Podrazumeva sve operacije održavanja i
nege zelenila (zalivanje,
košenje,orošavanje, formiranje krošnji...)
,do tehničkog prijema objekta a najviše 12
meseci od završene sadnje. Ukupno
iznosi 20% od investicione vrednosti
ozelenjavanja (sadnja sadnica+podizanje
travnjaka).
20% (SADNJA SADNICA + PODIZANJE
TRAVNJAKA)
UKUPNO - ODRŽAVANJE ZELENILA

5,00

OSTALI RADOVI

5,01 AGROTEKSTILAN FOLIJA
Nabavka,
transport
i
ugradnja
agrotekstilne folije na površini T25, gde je
planiran sivi oblutak i malč, i na površinama
O1-O27 - sadnim jamama, ispod malča, a
kako je dato planom sadnje. Zbog
ukrajanja računa se 5% na otpad.
33,5m2+1,6m2=35,2m2
Obračun po m2, komplet.
5,02 RAZASTIRANJE MALČA d=5cm
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kom.
kom.
kom.
kom.

271,00
200,00
766,00
84,00

m2

1.136,10

0,20

m2

35,20

Nabavka transport i razastiranje sloja od
malča d= 5cm, na površini T25 i na
mestima sadnih jama O1-O27. Malč je
krupne frakcije, nebojen, od borove kore.
Norma je 50L/m2
Obračun po m2, komplet.

m2

32,30

5,03 RAZASTIRANJE OBLUTKA
Nabavka transport i razastiranje sloja od
sivog oblutka frakcije 25-40 mm sa
normom 65 kg/m2, na površini T25, kako
je prikazano grafičkim prilogom - Plan
sadnje.
Obračun po m2, komplet.

m2

3,00

5,04 POSTAVLJANJE HORIZONTALNE ZAŠTITE ZA STABLA
Nabavka, transport i postavljanje
horizontalne metalne zaštite za stabla na
površinama označenim sa O1-O27
(ozidane sadne jame na parking prostoru).
Postavljanje izvršiti prema opisu datim
crtežom:detalj sadne jame, nakon sadnje
sadnica i malčiranja.
Obračun prema komadu, komplet
Četvrtaste sadne jame O1-O22, O25-O27 kom.
25,00
Okrugle sadne jame O23,O24
kom.
2,00
POSTAVLJANJE VERTIKALNE ZAŠTITE ZA
5,05 STABLA
Nabavka, transport i postavljanje
vertikalne metalne zaštite za stabla na
površinama označenim sa O1-O27 visine
1,20m (ozidane sadne jame na parking
prostoru). Postavljanje izvršiti prema opisu
datim crtežom:detalj sadne jame.
Obračun po kom. komplet.
kom.

SANACIJA DEVASTIRANIH ZELENIH
5,06 POVRŠINA
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27,00

Po završenim građevinskim radovima,
izvršiti sanaciju oštećejna nastalih tokom
izgradnje, postojeće zelene površinetravnjaka u Bulevaru Cara Lazara i
obodnim površinama. Pozicija obuhvata
čišćenje površina, površinsku obradu ,
djubrenje, podsejavanje u cilju zasnivanja
travne površine.
Obračun po m2, komplet.
5,00

m2

97,85

UKUPNO - OSTALI RADOVI

REKAPITULACIJA RADOVA OZELENJAVANJA:

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

PRIPREMNI RADOVI I ZEMLJANI RADOVI
SADNJA SADNICA
PODIZANJE TRAVNJAKA
ODRŽAVANJE ZELENILA
OSTALI MATERIJALI
UKUPNO (RSD):

01-00

SPOLJNO UREĐENJE - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
PRETHODNI RADOVI

01-01 Geodetsko obeležavanje objekta na
terenu sa izvlačenjem osovina objekta.
Obračun po m1 izvučenih - obeleženih
osovina na terenu.
m'

800,00

kom

2,00

01-02 Uspostavljanje repernih visinskih tačaka
sa apsolutnom odnosno relativnom kotom,
obeležavanje i mehanička zaštita.
Obračun po komadu uspostavljenih
repernih tačaka na terenu.

01-00 UKUPNO PRETHODNIH RADOVA:
02-00 ZEMLJANI RADOVI
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(R
SD
)

02-01 Iskop
materijala
II
kategorije
sa
zasecanjem bočnih ivica u odnosu 2:1.
Iskopani materijal utovariti i odvesti na
gradsku deponiju po izboru investitora, na
dudaljenosti do 10km od gradilišta.
Obračun po m3 iskopanog materijala,
utovarenog i odvezenog na gradilišnu
deponiju, sa planiranjem istog po deponiji.
Temelji pergole
Temelji nadstrešnice i betonska tribina oko
nadstrešnice
Temelji dizel agregata
Temelji čilera
Temelji ograde
Žardinjere
Žardinjere
02-02 Nabavka,
transport,
razastiranje
i
mašinsko nabijanje šljunka kao zamenskog
pod tla i za zatrpavanje iskopa u slojevima
po cca20cm do potrebne zbijenosti
Ms=40MPa.
Obračun po m3 nabavljenog, dovezenog i
nabijenog šljunka u slojevima.

m3

126,00

m3

31,40

m3
m3
m3
m3
m3

14,40
12,32
652,88
13,50
40,30

m3

1.093,81

m2
m2

141,77
92,50

m2

50,24

m2

11,42

02-00 UKUPNO ZEMLJANIH RADOVA:
03-00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI
RADOVI
Ne armirani beton
03-01 Nabavka betona i betoniranje sloja ne
armiranog betona d=10 cm ispod
naglavnih greda, temeljnih ploča i
temeljnih greda betonom marke MB 30 sa
korišćenjem glatke oplate, a u svemu
prema datim planovima oplate.
Obračun po m2 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatkom oplatom.
Ulazne rampe
Temelji pergole
Temelji nadstrešnice i betonska tribina oko
nadstrešnice
Temelji dizel agregata
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Temelji čilera
Temelji ograde
Ulazno stepenište
Podzemni kontejner

m2
m2
m2
m2

19,55
20,46
9,62
10,12

m3

10,00

m3

8,38

m3

1,01

m3

4,00

m3

7,13

m3

17,74

Armirani beton
03-02 Nabavka betona i betoniranje temelja
pergole betonom MB 30 sa korišćenjem
glatke oplate.
Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatke oplatom.
03-03 Nabavka betona i betoniranje temelja
ograde betonom MB 30 sa korišćenjem
glatke oplate.
Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatke oplatom.
03-04 Nabavka brzovezujućeg sitnozrnog
maltera za zapunjavanje marke MB 30.
Malterom zapuniti prostor između stubova
ograde i betonskog temelja.
Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog
sitnozrnog brzovezujućeg maltera
03-05 Nabavka betona i betoniranje ploče dizel
agregata betonom MB 30 sa korišćenjem
glatke oplate.
Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatkom oplatom.
03-06 Nabavka betona i betoniranje temelja
čilera betonom MB 30 sa korišćenjem
glatke oplate.
Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatkom oplatom.
03-07 Nabavka betona i betoniranje žardinjera
betonom MB 30 sa korišćenjem glatke
oplate.
Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatkom oplatom.
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03-08 Nabavka betona i betoniranje temelja
tribine oko žardinjere betonom MB 30 sa
korišćenjem glatke oplate.
Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatkom oplatom.
m3

11,86

m3

16,78

m3

15,46

m3

4,65

m3

7,44

m3

25,36

m3

7,30

03-09 Nabavka betona i betoniranje tribina oko
žardinjere betonom MB 30 sa korišćenjem
glatke oplate.
Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatkom oplatom.
03-10 Nabavka betona i betoniranje ploče rampe
betonom MB 30 sa korišćenjem glatke
oplate.Obračun po m2 nabavljenog i
ugrađenog betona sa upotrebljenom
glatkom oplatom.
03-11 Nabavka betona i betoniranje temeljnih
zidova dz=20 cm rampe betonom MB 30
sa korišćenjem glatke oplate.
Obračun po m2 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatkom oplatom.
03-12 Nabavka betona i betoniranje temeljnih
traka rampe betonom MB 30 sa
korišćenjem glatke oplate.
Obračun po m2 nabavljenog i ugrađenog
betona sa upotrebljenom glatkom oplatom.
03-13 Nabavka betona i betoniranje spoljnog
armiranobetonskog stepeništa (podesta,
kosih ploča i gazišta kao i temelja) betonom
MB 30 sa korišćenjem glatke oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona sa
upotrebljenom glatkom oplatom.
03-14 Nabavka betona i betoniranje podzemnog
kontejnera betonom MB 30 sa korišćenjem
glatke
oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona sa
upotrebljenom glatkom oplatom.
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03-00 UKUPNO BETONSKIH I ARMIRANO
BETONSKIH RADOVA:
04-00 ARMIRAČKI RADOVI
04-01 Nabavka, ispavljanje, krojenje, sečenje,
savijanje i doprema betonskog gvožđa na
mesto ugradnje. Ugradnju i vezivanje
betonskog gvožđa uraditi u svemu prema
datim detaljima armature i specifikacijama.
Pre sečenja i postavljanja armature, sve
mere proveriti na licu mesta.
U cenu uračunati sva sredstva neophodna
za vezivanje i postavljanje armature.
Obračun po kilogramu ugrađenog
betonskog gvožđa.
Napomena:
Količina armature je aproksimativna.
B500

kg

04-00 UKUPNO ARMIRAČKIH RADOVA:
05-00 ČELIČARSKI RADOVI
05-01 Nabavka materijala, transport, sečenje i
krojenje, izrada, probna montaža u
radionici i montaža čelične konstrukcije.
Sva čelična konstrukcija je od uobičajenih
valjanih profila i limova kvaliteta S-235 JR
G2. Sva čelična konstrukcija mora biti
izradjena u podsklopovima u radionici,
očišćena i premazana osnovnom zaštitnom
bojom- minizirana. U radionici proveriti sve
dimenzije i izvršiti probne montaže. Nakon
transporta na gradilište i izvršene montaže
i spajanja, sva oštećena mesta ponovo
minizirati. cenom obuhvatitit sav potreban
rad, materijal, alat, opremu kao i pomoćni
materijal. Bilo koji deo i delovi čelične
konstrukcije koji se ugradjuje u beton, mora
biti očišćen ali ne sme biti premazan ničim
ni miniziran.
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14.000,00

Svi ugaoni šavovi koji nisu označeni na
crtažu su minimalne debljine 0.7t, ali ne
manje od 3mm, osim kod veza šupljih
profila kod kojih je debljina kod kojih je
debljina šavova jednaka debljini zida
profila. Svi šavovi su "C" valiteta. Sve
kutijaste profile zatvoriti 5mm čeličnom
pločom.
Nakon montaže i popravke antikorozionog
premaza pristupiti završnom bojenju u dva
sloja ukupne debljine 80 mikrona u tonu po
izboru
investitora.
Obračun je dat po kilogramu gotove
namontirane i obojene čelične konstrukcije.
Napomena:
U cenu uračunati vertikalni transport delova
kupole i krovne konstrukcije na kotu +21.35
Kružna nadstrešnica
Ramovi pergole

kg
kg

05-00 UKUPNO ČELIČARSKIH RADOVA:
0600.
0601.

0602.

NAKNADA ZA UNOSENJE IZMENA
Unosenje izmena nastalih u toku
izvodjenja radova u primerak glavnog
projekta.Izmene se unose u elektronski ili
papirnu formu projekta u zavisnosti kojom
formom raspolaze izvodjac radova.Unete
izmene overava odgovorni izvodjac
radova i prema njima se izradjuje projekat
izvedenog stanja. Obracun u pausalnom
iznosu oko 2% od investicione vrednosti
objekta
Naknada za unosenje izmena u projekat
izvedenog stanja
ukupno izmene
REKAPITULACIJA

01-00

UKUPNO PRETHODNIH RADOVA:

02-00

UKUPNO ZEMLJANIH RADOVA:
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9.457,00
16.000,00

03-00

UKUPNO BETONSKIH I ARMIRANO
BETONSKIH RADOVA:

04-00

UKUPNO ARMIRAČKIH RADOVA:

05-00

UKUPNO ČELIČARSKIH RADOVA:

0600.

Unosenje izmena

01-00

UKUPNO GRAĐEVINSKIH RADOVA:
UREĐENJE TERENA

PREDMER I PREDRAČUN
01-00 RADOVI UREĐENJA
NAPOMENA:
Sve količine su date bez dodatka na
rastur!Sve mere pre izrade i ugradnje
proveriti na licu mesta!
Zidovi betonskihih žardinjera nisu
obuhvaćeni ovim Predmerompredračunom,već su obračunati u projektu
Konstrukcije!
HIDROIZOLACIJA
01-01 Nabavka materijala,transport i izrada
hidroizolacija žardinjera na ulazu i kružne
žardinjere sledećim slojevima:izvodi
cementno polimernom fleksibilnom
membranom tipa Mapelastic system ili
odgovarajuće.
Izvođenje se vrši u dva sloja tako što se u
prvi sloj umetne mrežica od alkalno
otpornih vlakana tipa Mapenet 150. Na
spojevima zidova i podova i spojeva
zidova ugrađuje se elastična traka
Mapeband ili odgovarajuće.Raditi u svemu
po projektu i upustvu proizvođača
materijala.
m2
OGRADE I KAPIJE
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187,05

01-02 Nabavka matrijala, izrada i ugradnja
metalne ograde tipa kao "LEGI" ili
odgovarajuće. Visina zaštitne ograde je 2
m. Ograda je projektovana tako da se jedan
deo ograde, odnosno stubova ograde
ankerišu u betonski parapet na osovinskom
rastojanju od 2,5 m, a drugi deo ograde je
projektovan tako da se stubovi ograde
ankerišu u temelje samce na osovinskom
rastojanju od 2,5 m.
Svi elementi ograde treba da su toplo
cinkovani i plastificirani. Ogradu izraditi u
svemu prema projektu, opštem opisu i
šemi bravarije.
Obračun po m' finalno montirane ograde.
1/
paneli visine 2,0 m
2/
paneli visine 3,0 m

m1
m1

415,00
65,00

kom
kom

2,00
2,00

01-03 Nabavka, transport i ugradnja jednokrilne
pešačke kapije Vario S, visine 2.03m,
širine krila 1.70m, tipa "LEGI" ili
odgovarajuća.
Ram kapije je izrađen od kutijastih profila
80x40x3mm, stubovi kapije su profili
120x120x4mm.Ispuna kapije je rešetka sa
debljinom žice 8/8/6mm.

1/
2/

Otvaranje/zatvaranje krila je mehaničko
pomoću
aluminijumskih kvaka i cilindrične brave.
Kapija je toplocinkovana i plastificirana u
boji RALpo izboru projektanta.
Raditi u svemu prema projektu, opštem
opisu i
šemama bravarije.
Svi elementi ograde treba da su toplo
cinkovani i plastificirani. Ogradu izraditi u
svemu prema projektu, opštem opisu i
šemi bravarije.
Obračun po kom finalno montirane kapije.
dimenzije 170/203 cm, oznaka D2
dimenzije 170/203 cm, oznaka D3
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00-01 Nabavka, transport i ugradnja dvokrilne
kolovozne kapije , tipa "LEGI" ili
odgovarajuća. Konstrukcija rešetkaste
ograde sačinjena je od vertikalnih i
horizontalno duploudvojenih žica sa
okcima 50 x 200 mm.Rešetke se montiraju
na konstrukciju vrata jedna preko druge
preklapanjem.
Kapija je toplocinkovana i plastificirana u
boji RALpo izboru projektanta.Raditi u
svemu prema projektu, opštem opisu i
šemi bravarije.
Svi elementi ograde treba da su toplo
cinkovani i plastificirani. Ogradu izraditi u
svemu prema projektu, opštem opisu i
šemi bravarije.
Obračun po kom finalno montirane kapije.
dimenzije 303/384 cm oznaka D1

kom

2,00

kom

1,00

01-04 Nabavka, transport i ugradnja automatske
jednokrilne plivajuće kapije tipa kao
HORMANN HSS ili
odgovarajuće,dimenzija 2000x8000 mm.
Konstrukcija je od čeličnih profila.Vođenje
kapije pomoću nosećih dvostrukih točkova
i dvostrukih ležajeva.Ispuna rešetka od
čeličnih profila 25x25 mm u razmaku 120
mm,zavareni za čelični ram.Površinska
zaštita od pocinkovanog čelika,grundiran i
plastificiran u RAL boji po izboru
projektanta.
Obračun po kom, komplet prema opisu,
projektu i detalju.

KLUPE
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01-05 Izrada, transport i montaža parkovskih
klupa. Klupa se sastoji od čelične noseće
konstrukcije i drvenih talpi, četinara II
klase, pravougaonog preseka, dimenzija
5x8cm, dužine 180-300cm. Veza talpi i AB
konstruktivnog elementa je "L" profilima i
anker šrafovima. Taple se bajcuju i
premazuju bezbojnom vodorazredivom
glazurnom impregnacijom, kao osnovni
sloj, pa potom lakira UV stabilisanim
bezbojnim lakom, 2 puta, prema izboru
projektanta.Bočne strane klupe celom
visinom su obložene mat inoxom.
Raditi u svemu po priloženom detalju
projektanta.Postavljaju se na mesta
predviđena projektom. Obračun po kom,
komplet prema opisu, projektu i detalju.
1/
dimenzije klupe 180x180 cbm
2/
dimenzije klupe 300x300 cbm

kom
kom

4,00
2,00

01-06 Izrada, transport i montaža parkovskih
klupa. Klupa se sastoji od čeličnih nosača
i drvenih gredica, četinara II klase,
pravougaonog preseka, dimenzija 8x5cm,
dužine 180-300cm. Veza talpi i
konstruktivnog elementa je "L" profilima i
anker šrafovima. Taple se bajcuju i
premazuju bezbojnom vodorazredivom
glazurnom impregnacijom, kao osnovni
sloj, pa potom lakira UV stabilisanim
bezbojnim lakom, 2 puta, prema izboru
projektanta.Nosač se minizira i boji bojom
za metal dva puta u boji po izboru
projektanta.
Postavljaju se na mesta predviđena
projektom. Obračun po kom, komplet
prema opisu, projektu i detalju.
dimenzije klupe 180x50 cbm

kom

11,00

KANTE ZA ĐUBRE
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01-07 Nabavka i montaža okruglih metalnih
kanti za đubre .Uložak od inox-a a obloga
od drvenih gredica koje se bajcuju i
premazuju bezbojnom vodorazredivom
glazurnom impregnacijom, kao osnovni
sloj, pa potom lakira UV stabilisanim
bezbojnim lakom, 2 puta, prema izboru
projektanta.Postavljanje: direktno na
podlogu
Obračun po komadu
kom
ZAPTIVANJE ŽARDINJERA UZ
OBJEKAT
01-08 Spojnice između betonskih žardinjera i
fasade objekta zaptiti trajno elastičnim UV
stabilnim, vodonepropusnim,
visokofleksibilnim, pastoznim kitom za
spoljašnju upotrebu, na poliuretanskoj
bazi.
Kit ne sme da sadrži otapala. Kit se
pretvara u trajno elastični,
vodonepropusni, zaštitni sloj. Reflektuje
sunceve zrake i redukuje apsorbciju preko
50%.
Podloge na koju se nanosi kit treba biti
čvrsta i očišćena od prašine, ostataka
maltera, viška betona i nečistoća tipa ulja,
masti, boja, starih premaza i dr.
Podlogu obavezno premazati emulzijom
da bi se povećalo prijanjanje dvepodloge
ili rastvorom kit:voda u donosu 1:5.
Kit ugrađivati u više radnih koraka sa max
debljinom od 5mm jednog sloja.
Preko kita se može nanositi boja nakon 12
h sušenja istog.U slučaju velike
koncentracije vlage u vazduhu ili
atmosferskih padavina kit zaštiti od istih
min. 4 h.
Temperature ugradnje: podloga +5°C min.
do +35°C max, vazduha +5°C min. do
+45°C max.Alati za korištenje: špatle,
gleteri, aluminijske brizgalice za silikone i
kiteve.
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18,00

Upozorenje: pre aplikacija na postojeće
PVC i bitumenske podloge mora se
provjeriti starost istih (odstajale min. jednu
godinu).
Ne nanosit za vreme velike koncentracije
vlage u vazduhu i za vreme kiše.
Raditi u svemu po upustvu proizvođača
materijala.Obračun po m1
m1

13,07

kom

78,00

kom

2,00

m2

130,00

DRŽAČI ZA BICIKL
01-09 Nabavka i montaža stalka za bicikle sa
šešljevima: DRŽAČ BICIKLA za parkiranje
Biciklarnik izrađen od pocinkovanih
metalnih elemenata u boji po izboru
Projektanta i Investitora, pričvršćen za
podlogu. Parkiranje bicikala obostrano,
potreban broj parking mesta 25x2, ukupno
78 mesta.
Obračun po kom, komplet postavljenog
češlja za bicikl sa svim pripremnim i
završnim radnjama.

OPREMA ZA KOŠARKAŠKI TEREN
01-10 Nabavka materijala,transport i ugradnja
koševa za košarkaški teren zajedno sa
svim potrebnim elementima.Obračun po
kom finalno ugrađeno.

NADSTREŠNICA POKRIVENA
LEXANOM
01-11 Nabavka materijala, izrada i pokrivanje
nadstrešnice polikarbonatnim punim
pločama (debljine 8mm) , tipa kao
"Leksan" ili ekvivalentno u ramu od
eloksiranog aluminijuma.
Raditi u svemu po projektu i opštem opisu.
Obračun po m2 sa podkonstrukcijom.

PODZEMNI KONTEJNER
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01-12 Nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera
u skladu sa komunalnom službom gradska
čistoća grada Novog Sada.Betonska
podloga u zemlji obračunata je u projektu
betonskih konstrukcija.
Obračun po kom
kom

2,00

01-00 UREĐENJE TERENA - MOBILIJAR
ZBIRNA REKAPITULACIJA OZELENJAVANJE I UREĐENJE
OZELENJAVANJE
SPOLJNO UREĐENJE - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
UREĐENJE TERENA - MOBILIJAR
UKUPNO

12. AKUSTIKA
1.

DRVENE OBLOGE I ELEMENTI

1.1

Akustička školjka
Nabavka, isporuka i montaža konveksno
zakrivljenih reflektujućih panela od drvenih
ploča.
Elementi
se
sastavljaju
u
kompoziciju akustičke reflektujuće školjke.
Dimenzije panela su 2300mm x 1400 mm x
68 mm, radijusa zakrivljenja R = 3500 mm.
Elementi su sastavljeni od MDF ploča
(lepljenog kompozita MDF ploča u debljini
18mm) krivljenih na skeletonu od 4
poprečnih rebara
visine
50
mm.
Reflektujuća ploča mora imati površinsku
masu minimalno 13 kg/m2 ukupna masa je
16 kg/m2. Paneli se raspoređuju u pet
lamela od po deset komada. Rastojanje
između panela treba da bude oko 5 cm.
Detalji konstrukcije i šema rasporeda
panela radi formiranja akustičke školjke
dati su u projektu akustike. Površinska
obrada panela i vidljivih ivica je pravi
hrastov furnir lakiran u boji po odabiru
projektanta enterijera. Detajl kačenja: na
unutrašnjim rebrima su u sva 4 ugla na
rastojanju 200mm od spoljnih ivica
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montirani namenski čelični klipovi za
vešanje sajlom na profile binskih cugova.
Proizvođač AMF Nemačka ili ekvivalentno

obračun po kom.
1.2

kom.

Portalni venac
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50,00

Nabavka, isporuka i montaža konveksno
zakrivljenih zvučno reflektujućih fiksnih
panela od drvenih ploča. Dimenzije panela
su 1400 mm x 1400 mm x 68 mm, radijusa
zakrivljenja R = 3500 mm. Elementi su
sastavljeni od MDF ploča (lepljenog
kompozita MDF ploča u debljini 18mm)
krivljenih na skeletonu od 4 poprečnih
rebara visine 50 mm. Reflektujuća ploča
mora imati površinsku masu minimalno
13 kg/m2 ukupna masa je 16 kg/m2.
Spojevi susednih panela koji formiraju
portalni venac se izvode kao nevidljivi
spojevi, odnosno, ne postoji zazor između
susednih panela. Sve mere uzeti na licu
mesta. Površinska obrada panela i vidljivih
ivica je pravi hrastov furnir lakiran u boji po
odabiru projektanta enterijera. Detalj
kačenja: na unutrašnjim rebrima su u sva 4
ugla na rastojanju 200 mm od spoljnih ivica
montirani namenski čelični klipovi za
fiksiranje
na
čeličnu
bravarsku
potkonstrukciju
prema
preporuci
proizvođača. Proizvođač AMF Nemačka ili
ekvivalentno. U cenu je uračunata
bravarska potkonstrukcija.
obračun po kom.
kom.
1.3

Čelo balkona
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110,00

Nabavka, isporuka i montaža konveksno
zakrivljenih zvučno reflektujućih fiksnih
panela od drvenih ploča. Elementi-obloga
balkona se sastavljaju u kompoziciju od 2
segmenta.
Dimenzije
panela
su
2200 mm x 1400 mm x 68 mm,
radijusa
zakrivljenja
R = 1950 mm
i
1100 mm x 1400 mm x 68 mm,
radijusa
zakrivljenja R = 1600 mm. Elementi su
sastavljeni od MDF ploča (lepljenog
kompozita MDF ploča u debljini 18 mm)
krivljenih na skeletonu od 4 poprečnih
rebara visine 50 mm. Reflektujuća ploča
mora imati površinsku masu minimalno
13 kg/m2 ukupna masa je 16 kg/m2. Sve
mere uzeti na licu mesta. Površinska
obrada panela i vidljivih ivica je pravi
hrastov furnir lakiran u boji po odabiru
projektanta enterijera. Fiksiranje na čeličnu
bravarsku potkonstrukciju prema preporuci
proizvođača. Proizvođač AMF Nemačka ili
ekvivalentno
obračun po kom.
kom.
1.4

Akustički difuzni spušteni plafon iznad
balkona
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22,00

Nabavka, isporuka i montaža spuštenog
plafona od drvenih ploča tipa AMF Symetra
Wood, sistem A (skrivena potkonstrukcija),
dimenzije ploča su 600 mm x 600 mm,
različitih debljina i to: 42 mm, 83 mm,
125 mm, 209 mm i 250 mm, prema šemi u
projektu akustike. Elementi su sastavljeni
od MDF ploča debljine 12mm sa
stranicama koje u potpunosti zatvaraju
plafon. Površinska obrada panela i vidljivih
ivica je pravi hrastov furnir lakiran u boji po
odabiru projektanta enterijera. Obrada ivica
plafonskih ploča je AW/GN (skrivena
potkonstrukcija, ploče demontažne) i
postavljaju se na potkonstrukciju od
konstruktivnih Z19/57/34mm i nosećih
T24/38mm profila koji se međusobno
povezuju učvrsnim kopčama i vešaljkama
kače o primarni plafon. Obrada ivica
plafonskih ploča je AW/GN (skrivena
potkonstrukcija, ploče demontažne) i
postavljaju se na potkonstrukciju od
konstruktivnih Z19/57/34mm i nosećih
T24/38mm profila koji se međusobno
povezuju učvrsnim kopčama i vešaljkama
kače o primarni plafon. Proizvođač AMF
Nemačka ili ekvivalentno
obračun po m2
UKUPNO DRVENE OBLOGE I
ELEMENTI
2.

AKUSTIČKI BANERI
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m2

RSD

317,00

2.1.

3.

Nabavka isporuka i montaža akustičkih
banera koji se sastoje od dva paralelna
tekstilna panela (zavese) sastavljene od
individualnih horizontalnih segmenata koji
se nose odgovarajućom potkonstrukcijom
– nosećim viljuškama, koje se formiraju od
po dva aluminijumska profila – dve šine,
koje se drže na rastojanju nizom žabica.
Viljuške drže tekstilne panele (zavese) na
fiksnom rastojanju od 75 mm celom
površinom akustičkog banera. Visina
horizontalnog segmenta je 279,4 mm ili
381 mm, dok je širina pojedinačnog
akustičkog banera do 6000 mm. Baneri se
postavljaju na oko 150 mm od zadnjeg zida
dvorane. Tekstilni paneli (zavese) su od
750 g/m2 vatrootpornog materijala sa
dobrim apsorpcionim svojstvima (vuna ili
velur
odgovarajućih
svojstava).
Pojedinačne segmente tkanine je moguće
skinuti radi pranja, popravki i održavanja.
Podizanje i spuštanje akustičkog banera se
vrši ručno, pomoću odgovarajućeg
mehanizma koji proizvođač isporučuje sa
akustičkim
banerom.
Sve
detalje
postavljanja akustičkog banera realizovati
na objektu, prema uputstvima proizvođača
akustičkih banera. Proizvođač AcouStac
USA ili ekvivalentno
obračun po m2
m2
UKUPNO AKUSTIČKI BANERI
RSD
FOTELJE
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160,00

3.1.

4.
4.1.

Fotelja za opremanje javnih prostora OLJA
D. Fotelja je sa podiznim sedištem
poveana u nizu.Konstrukcija fotelje je na
metalnom postolju, sedišni i ledjni deo je od
bukovog
otpreska,
presvučeno
odgovarajućim sunđerom T35 i tapacirano
u materijalu po izboru koji zadovoljava
otpornost na samogasivost po BS5852
source 0, otpornost na trljanje po EN ISO
12947-1.2 > 100.000 martindela. Drveni
rukonasloni, ploča sedišta i ploča naslona
se farbaju u PU lakom 30% u RALu ili
bajcuju u boju po izboru. Međusobno osno
rastojanje između fotelja je 550mm
minimalni razmak između redova 850mm.
obračun po kom.

kom.

UKUPNO FOTELJE

RSD

AKUSTIČKE BARIJERE
Nabavka, isporuka i montaža akustičkih
barijera na tlu oko čilera na rastojanju od
oko 1 m sa svih strana visine 5 m.
Segmenti su dužina: 6,4 m + 8,4 m + 6.4 m
+ 8.4 m, ukupno: 29,6 m. Osnova betonska
ploča sa apsorpcionim slojem od
olakšanog betona (keramičke granule).
Izolacija DLR > 30dB; poboljšana (mase
veće od 50kg/m2) kategorija B3, prema EN
1793-3:1997. Apsorpcija DLa > 11dB;
kategorija A4, prema EN 1793-1:1997.
Temelji i svi drugi radovi na teret
isporučioca. Proizvođač Liadur Češka ili
ekvivalentno
obračun po m2
UKUPNO AKUSTIČKE BARIJERE

m2

572,00

148,00

RSD

REKAPITULACIJA
1.

DRVENE OBLOGE I ELEMENTI

RSD

2.

AKUSTIČKI BANERI

RSD
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3.

FOTELJE

RSD

4.

AKUSTIČKE BARIJERE

RSD

UKUPNO

RSD

ZBIRNA REKAPITULACIJA SVIH GRAĐEVINSKIH RADOVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
SAOBRAĆAJNICE
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
ELEKTROMOTORNI POGON
TELEKOMUNIKACIONIE I SIGNALNE INSTALACIJE
MAŠINSKE TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
SCENSKA TEHNOLOGIJA
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
OZELENJAVANJE I UREĐENJE
ZAŠTITA OD POŽARA
AKUSTIKA

UKUPNO BEZ PDV
UKUPNA REKAPITULACIJA:
UKUPNO STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM:
UKUPNO VIDEO NADZOR (CCTV):
UKUPNO AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA:
UKUPNO KONTROLA PRISTUPA PARKINGU:
UKUPNO OPŠTE OZVUČENjE I POŽARNO OBAVEŠTAVANjE:
UKUPNO DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT
UKUPNO RASVETA
UKUPNO VENTILACIJA, HLAĐENJE, GREJANJE
ELEKTROMOTORNI POGON
UKUPNO UPS
UKUPNO UPRAVLJANJE GREJANJEM I HLAĐENJEM
UKUPNO UPRAVLJANJE RASVETOM
UKUPNO WIRELESS
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UKUPNO ENTERIJERSKA RASVETA
UKUPNO SCENA - OZVUČENJE
UKUPNO SCENA - RASVETA
UKUPNO SCENSKA MEHANIKA
UKUPNO SCENA -AV SISTEM
UKUPNO ARHITEKTONSKI
UKUPNO BEZ PDV

ПОНУЂАЧ
______________________________
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6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ПОНУЂАЧА
_____________________________________________________________________________________
У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА
КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ - ЧЕТВРТА ФАЗА ФИНАНСИРАЊА-ЈНОП 5/2019
Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем
следећих доказа уз понуду:

Ред.
бр.
1

Услов
за
учешће
у
поступку јавне набавке из
члана 75. и 76. ЗЈН:
да је регистрован код
надлежног органа, односно
уписан
у
одговарајући
регистар

Упутство какао се доказује испуњеност
услова из члана 75 и 76 :

Испуњен
ост
услова
да

Не

да

Не

Извода из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда-за правна лица.
Извода из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из одговарајућег
регистра –за предузетнике.
Напомена:
У случају да понуду подноси група
понуђача, овај доказ доставити за сваког
учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих
--------------------------------------*неоверене фотокопија

2.
Да он и његов законски
заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као
члан организоване
криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична
дела против животне
средине, кривично дело
примања или давања мита,
кривично дело преваре

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из
казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене
евиденције, односно Уверење надлежног
суда суда и надлежне полицијске управе, да
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оно и његов законски заступник није
осуђивано за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђивано за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре. За побројана кривична дела
надлежни судови, чије је уверење потребно
доставити, су:
- Основни суд на чијем подручју је
седиште правног лица,
- Виши суд на чијем подручју је
седиште правног лица (у случају када
Основни суд, по овлашћењу, издаје
уверење и за кривична дела из
надлежности Вишег суда, тада није
потребно посебно уверење Вишег
суда)
- Виши суд у Београду да није
осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне
групе
Напомена:
 У случају да понуду подноси правно
лице потребно је доставити овај
доказ и за правно лице и за законског
заступника
 У случају да правно лице има више
законских заступника, ове доказе
доставити за сваког од њих
 У случају да понуду подноси група
понуђача, ове доказе доставити за
сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду
са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвођача (ако је
више подизвођача доставити за
сваког од њих)

3
Да је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са

Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре
отварања понуда .
Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и допринеосе и уверење надлежне
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прописима Републике
Србије или стране државе
када има седиште на њеној
територији

локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних , локалних јавних прихода или потврда-уверење стране државе када има
седиште на њеној територији
Потврда не може бити старија од 2 месеца
пре отварања понуда.
Напомена:
 Уколико је понуђач у поступку
приватизације, уместо 2 горе
наведена доказа треба доставити
уверење Агенције за
приватизацију да се налази у
поступку приватизације

да

Не

да

не

 У случају да понуду подноси група
понуђача, ове доказе доставити за
сваког учесника из групе

4.

Да понуђач мора да има
важећу дозволу надлежног
органа
за
обављање
делатности која је предмет
јавне набавке (Члан 75.,
став 1, ЗЈН)
- да поседује Овлашћење
у складу са Законом о
заштити од пожара
(„Службени гласник РС“,
бр.111/2009 и 20/2015) –
издато од стране МУП-а
Републике Србије за област

У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих)
--------------------------------------*неоверене фотокопије
Копија решења или овлашћење за обављање
послова извођења посебних система и
мера заштите од пожара издато од
Министарства унутрашњих послова
Републике Србије - Сектор за ванредне
ситуације, Управе за преветивну заштиту, за
област извођења стабилних система за дојаву
пожара.
- Копија решења издата од Министарства
унутрашњих послова Републике Србије
којим се правном лицу издаје лиценца за
вршење послова монтаже, пуштања у рад и
одржавања система техничке заштите и
обуке корисника.

извођења стабилних система
за дојаву пожара.
- Да поседује овлашћење
издато од Министарства

унутрашњих послова
Републике Србије којим се
правном лицу издаје
лиценца за вршење послова
монтаже, пуштања у рад и
одржавања система
техничке заштите и обуке
корисника.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
5

Неопходан
финансијски
капацитет
А) - да понуђач није био у
блокади у последњих 3
године од дана објављивања
јавног позива,
--да је бонитет понуђача за
период 2013-2017 год.
скорингом оцењен као врло
добар бонитет ББ или бољи

6.

Неопходан пословни
капацитет А) да је понуђач у последњих
пет (5) година рачунајући од
дана објављивања јавног позива
извео грађевинске радове на
најмање 3 објекта укупне
вредности
минимум
1000.000.000,00 динара са пдв.
Б) да понуђач има успостављен
систем управљања квалитетом
ISO9001
за
област
грађевинарства
и
електроенергетских
система,
успостављен
систем
управљања
заштитом
здравља и безбедношћу на
раду
OHSAS18001
или
ИСО45001
за
област
грађевинарства
и
електроенергетских система,
успостављен
систем
управљања
заштитом
животне средине ISO 14001
за област грађевинарства и
електроенергетских система,
систем управљања енергијом
ISO
50001
за
област
грађевинарства, ИСО 27001 –
систем
управљања
безбедношћу информација за
област грађевинарства и
електроенергетских система,
ИСО 22301 – упраљање

- Потврда НБС-а о броју дана неликвидности
издата после дана
објављивања јавног
позива, коју у случају подношења заједничке
понуде мора доставити сваки понуђач из
групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о
јавним набавкама.)
- Скоринг – Агенције за привредне регистре
за период 2013-2017 год.
--------------------------------------*Неоверене фотокопије
А) Референтна листа – извршеих грађевинских
радова у последњих три године .
Као доказ достављају се:
- попуњен,потписан и печатом оверен Образац
потврде-референтне листе ( Образац потписује и
оверава претходни наручилац)
- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ
списак извршених услуга - Референтна листа
-Фотокопија уговора о изведеним радовима
наведеним у рефрентној листи.
-Прву и последњу страну привремене или
окончане ситуације и странуна на којој се види да
су изведени грађевински радови, а који су
наведени у референтној потврди потписаној и
овереног од стране наручиоца посла .
Наручилац задржава право да затражи на увид
пројектно техничку документацију објеката
које је понуђач навео у референтној листи и
референтној потврди.
Референт листа и потврде се
дају на
обрасцима који чине саставни део Конкурсне
документације.
У разматрање ће бити узети само извршене
услуге које је понуђач извршио самостално
или као члан групе понуђача - конзорцијума,
а не и као подизвођач другог понуђача.
Б) Сертификат система менаџмента квалитетом
ISO 9001 за област грађевинарства, успостављен
систем управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду OHSAS18001 или ИСО
45001 за област грађевинарства и
електроенергетских система, успостављен
систем управљања заштитом животне
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да

Не

да

Не

континуитетом пословања за
област грађевинарства и
електроенергетских система.
В) да је понуђач овлашћен од
стране произвођача (или
званичних
представника
произвођача у Р. Србији)
понуђене опреме у делу

система за дојаву пожара,
односно
понуђених
аутоматских и ручних
јављача пожара, за продају,
уградњу и сервисирање
понуђене
опреме,
на
територији
Републике
Србије.
Г) - Да понуђена опрема у
делу система за дојаву
пожара и пожарног озвучења
у
потпуности
одговара
траженим
техничким
карактеристикама и да је
компатибилна са опремом
која је уговорена за испоруку
или уграђена у претходној
фази изградње предметног
објекта. Понуђена опрема у
делу система за дојаву
пожара
мора
бити
компатибилна са централном
јединицом тип: IP-MXF,
произвођача Schrack Seconet
AG Austria, док понуђена
опрема у делу пожарног
озвучења
мора
бити
компатиблина
са
централним
контролером
тип: DIVA8MG2, Ateis и
појачавачима снаге типа:
BPA-1000 и DPAfour250,
произвођача Ateis.
Д) Да је понуђач овлашћен од
стране
произвођача
или
овлашћеног дистрибутера за
Републику Србију да сервисно
пусти у рад: топлотне пумпе
вода-вода
шведског
произвођача Нибе АД (модел
F1345-60), односно касетнe fan

средине ISO 14001 за област грађевинарства и
електроенергетских система, систем управљања
енергијом ISO 50001 за област грађевинарства
и електроенергетских система, ИСО 27001 –
систем управљања безбедношћу
информација за област грађевинарства и
електроенергетских система, ИСО 22301 –
упраљање континуитетом пословања за
област грађевинарства и електроенергетских
система.
В) - Потврда издата од стране произвођача
(или званичних представника произвођача у
Р. Србији) понуђене опреме у делу система

за дојаву пожара, односно понуђених
аутоматских и ручних јављача пожара да
је понуђач овлашћен да испоручи, угради и
сервисира понуђену опрему, на територији
Републике Србије. Уколико понуђач
доставља потврде званичних представника
страних произвођача у Р. Србији, уз тражене
потврде дужан је доставити и документ
издат од стране произвођача који садржи
податак о званичним представницима у Р.
Србији. Уколико је потврда на страном
језику, уз њу се мора приложити и превод на
српски језик оверен од стране судског
тумача.
Г)- извода из каталога или других
докумената издатих од стране произвођача из
којих се може видети да понуђена опрема
задовољава тражене техничке карактеристике
и да је компатибилна са опремом уговореном
за испоруку или испорученом у претходној
фази изградње предметног објекта. За део
опреме за коју је дефинисано да треба да
испуни EN54 стандарде, потребно је
приложити копије атеста. Овај доказ може
бити достављен на српском или енглеском
језику. Достављена каталошка или друга
документација мора бити обележена тако да
се јасно види на коју ставку предмера понуде
се дати документ односи.
Д)- потврда произвођача или овлашћеног
дистрибутера за Републику Србију да понуђач
обучен да сервисно пусти у рад: топлотне пумпе
вода-вода чведског произвођача Нибе АД (модел
F1345-60), односно касетнe fan coil уређаје
произвођача Carrier модела 42GW 200c, 300c,
400c i 500c
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coil уређаје произвођача Carrier
модела 42GW 200c, 300c, 400c i
500c
Ђ)
да понуђени фасадни
материјал задовољава захтеве
из техничке сецификације у
погледу ватроотпорности , и да
је у складу са Извештајима о
испитивању
наведеним у

предмеру
–
спецификацији

Ђ) За понуђени фасадни материјал је неопходно
доставити Извешаје о испитивању издате од
акредитоване институције из којих се види да
понуђени материјал задовољава техничке захтеве
наведене у предмеру – техничкој спецификација у
погледу ватроотпорности;

техничкој

карактеристикама.
E) Уз понуду доставити потврду
произвођача или овлашћеног
дистрибутера за Републику
Србију, уколико у Републици
Србији не постоји канцеларија
произвођача, у којој се наводи
трајање произвођачке гаранције
за понуђену расвету за коју је
предмером
наглашен
произвођачки гарантни рок.
Ставке: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12 и 15 у предмеру у делу
„Светиљке“
Ж) Да је понуђач овлашћен
од стране произвођача или
овлашћеног дистрибутера за
Републику Србију уколико у
Републици
Србији
не
постоји
канцеларија
произвођача за продају, и
уградњу понуђене ЛЕД
расвете. Ставке: 1 до 17 у
предмеру у делу „Светиљке“
З) Уз понуду доставити
тражене
сертификате
квалитета
наведене
у
предмеру
у
делу
„Светиљке“.
И)
Да
је
понуђач
ауторизован
од
стране
произвођача уређаја који се
нуди
за
инсталирање,
подесавање
параметара

E) за Републику Србију, уколико у Републици
Србији не постоји канцеларија произвођача, у
којој се наводи трајање произвођачке
гаранције за понуђену расвету за коју је
предмером наглашен произвођачки гарантни
рок.
Ж) Овлашћење односно потврду произвођача
или овлашћеног дистрибутера за Републику
Србију уколико у Републици Србији не
постоји канцеларија произвођача да је
понуђач овлашћен за продају и уградњу
понуђене ЛЕД расвете.
З) доставити тражене важеће сертификате
квалитета наведене у предмеру у делу
„Светиљке“
И) Потврда произвођача уређаја да је понуђач
ауторизован од стране произвођача уређаја
који се нуди за инсталирање, подесавање
параметара система, пустање у рад , стручу
обуку корисника, сервисирање и одржавање у
гарантном и вангарантном року или да
понуђач има важећи Уговор са екстерним
сервисом који је ауторизован од стране
произвођача уређаја који се нуди за
сервисирање и одржавање у гарантном и
вангарантном року не старија од 1 године
рачунајући од дана објаве тендера.
Ј) Доказ да понуђена опрема у делу аудио
система (ставке од 6.1.2.1.1. до 6.1.2.1.16)
одговара траженим техничким
карактеристикама у виду извода из каталога
или других докумената издатих од стране
произвођача из којих се може видети да
понуђена опрема задовољава тражене
техничке карактеристике у којој јасно морају
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система, пустање у рад,
стручну обуку корисника,
сервисирање и одржавање у
гарантном и вангарантном
року (или да понуђач има
важећи уговор са екстерним
сервисом који је ауторизован
од
стране
произвођача
уређаја који се нуди за
сервисирање и одржавање у
гарантном и вангарантном
року) за
Позиције 6.1.1.1.1, 6.1.1.1.2,
6.1.1.1.5, 6.1.1.1.6, 6.1.1.1.7,
6.1.1.1.8, 6.1.1.1.9, 6.1.1.1.10,
6.1.1.3.5, 6.1.2.1.1, 6.1.2.1.2,
6.1.2.2.4, 6.2.1.1, 6.2.1.2,
6.2.1.19, 6.2.2.3, 6.3.1.1, 6.3.1.2,
6.3.1.3, 6.3.1.4

Ј) Да понуђена опрема у

делу аудио система и
опреме
(ставке
од
6.1.2.1.1. до 6.1.2.1.16) у
потпуности
одговара
траженим
техничким
карактеристикама
и
омогућава у потпуности
функционалност система.

бити означена добра која се нуде. Изводи из
каталога или друга достаљена документа
могу бити и на енглеском језику.
К) потврда произвођача или овлашћеног
дистрибутера за Републику Србију, уколико у
Републици Србији не постоји канцеларија
произвођача, у којој се наводи да понуђач има
право продаје понуђене опреме (камере, софтвер
за снимање видео садржаја и уређаје за снимање,
активну комуникациону опрему, бежичну
комуникациону опрему и УПС), као и трајање
произвођачке гаранције за понуђене камере и
уређаје за снимање, активну комуникациону
опрему, бежичну комуникациону опрему и УПС.
Л) извод из каталога или других

докумената издатих од стране
произвођача из којих се може видети да
понуђена опрема у делу Видео надзор,
Бежични комуникациони систем и УПС
задовољава тражене техничке
карактеристике. Изводи из каталога или
друга достаљена документа могу бити и
на енглеском језику
--------------------------------------* Неоверене фотокопије

К) Уз понуду доставити
потврду
произвођача
или
овлашћеног дистрибутера за
Републику Србију, уколико у
Републици Србији не постоји
канцеларија произвођача, у којој
се наводи да понуђач има право
продаје
понуђене
опреме
(камере, софтвер за снимање
видео садржаја и уређаје за
снимање,
активну
комуникациону
опрему,
бежичну
комуникациону
опрему и УПС), као и трајање
произвођачке гаранције за
понуђене камере и уређаје за
снимање,
активну
комуникациону
опрему,
бежичну
комуникациону
опрему и УПС.
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Л) Да понуђена опрема у

делу
Видео
надзор,
бежични комуникациони
систем
и
УПС
у
потпуности
одговара
траженим
техничким
карактеристикама
7.

да располаже довољним
кадровским капацитетом се
сматра да понуђач има
радно ангажованих:
А) најмање 40 радника свих
струка, од тога минимум :
- 8 бравара – монтажера који
имају важећу дозволу за рад
на висини
- 6 електричара са завршеном
електротехничком школом
- најмање два бравара/
заваривача са сертификатом
о квалификацији заваривача
б) Понуђач мора да има
радно ангажоване:
- једног
дипломираног
грађевинска инжењера са
лиценцом 410 или, 411
једног
дипломираног
машинског инжињера са
лиценцом 430
једног дипломираног
инжењера електротехнике са
лиценцом 450 или 451 за
извођење
електроенергетских
инсталација
ниског
и
средњег напона
два
дипломирана
инжењера електротехнике са
лиценцом 453 за извођење
телекомуникационих
cистема
- једног инжењера са
лиценцом издатом од стране
МУП-а Републике Србије за
пројектовање и извођење
посебних система и мера
заштите од пожара, и то: за

Потписана и оверена Изјава понуђача о
захтеваном кадровском капацитету.
А) М обрасце и уговоре о радном ангажовању
- За браваре- монтажере - важећи извештај о
извршеном лекарском прегледу за рад на
висини који важи најмање колико је важност
понуде за ову јавну набавку
- За браваре- завариваче –доставити важећи
сертификат о квалификацији заваривача

У колико запослени ангажовани уговором о
делу или другим уговором о радном
ангажовању нису у радном односу за исте је
потребно доставити Уговор о радном
ангажовању и М образац понуђача , а у
колико су радно ангажована лица у радном
односу потребно је доставити Уговор о
радном ангажовању и копију М обрасца
послодавца
б) - М обрасце за тражене инжењере и
Уговоре о радном ангажовању
У колико запослени ангажовани уговором о
делу нису у радном односу за исте је потребно
доставити Уговор о радном ангажовању и М
образац понуђача , а у колико су радно
ангажована лица у рдном односу потребно је
доставити Уговор о радном ангажовању и
копију М обрасца послодавца
- копије важећих лиценци Инжењерске
коморе Србије
- потврде Инжењерске коморе Србије, не
старије од 12 месеци, да су тражени
инжењери –носиоци личних лиценци и
чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части
издата лиценца није одузета.
- потврде о важности лиценце и лиценцу
издату од стране МУП-а за пројектовање и
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извођење стабилних система
за дојаву пожара (лиценца
Б2).
Прихвата се да један
инжењер има више тражених
лиценци.
в) Да понуђач има радно
ангажованог: једно лице са
уверењем од стране Управе
за безбедност и здравље на
раду о положеном стручном
испиту
o
практичној
опособљености за обављање
послова
безбедности
и
здраваља на раду
г) минимум два ангажовна
лица са сертификатом за рад
на понуђеним камерама и
понуђеним софтвером за
снимање видео садржаја

8.

Технички капацитет :
Неопходно је да понуђач
располаже са мерном
опремом за умеравање и
подешавање параметара
аудио система

9.

Понуђач је у обавези да
изврши обилазак локације и
изврши увид у техничку
документацију како би био
упознат са потенцијалним
проблемима приликом
извођења предметних
радова , обзиром да се ради
о наставку започетих
радова на објекту. Касније
примедбе по том осному
наручилац неће уважавати.

извођење посебних система и мера заштите
од пожара, и то: за извођење стабилних
система за дојаву пожара (лиценца Б2)
в) Копија уговора о радном ангажовању и М
обрасца
копија лиценце за обављање послова
безбедности и здравља на раду издата од
стране надлежног министарстав рада
Републике Србије.
У колико запослени ангажовани уговором о
делу нису у радном односу за исте је потребно
доставити Уговор о радном ангажовању и М
образац понуђача , а у колико су радно
ангажована лица у рдном односу потребно је
доставити Уговор о радном ангажовању и
копију М обрасца послодавца.
г) М обрасце и Уговоре о радном ангажовању
У колико запослени ангажовани уговором о
делу нису у радном односу за исте је потребно
доставити Уговор о радном ангажовању и М
образац понуђача , а у колико су радно
ангажована лица у радном односу потребно је
доставити Уговор о радном ангажовању и
копију М обрасца послодавца
- копије важећих тражених сертификата
--------------------------------------* Неоверене фотокопије
Листа основних средства понуђача или
Уговор о закупу, лизингу или други документ
из ког се јасно и недвосмислено мозе
утврдити да понудјац располазе тразеном
опремом уз обавезан доказ о вазецем
лиценцираном софтверу који користи мерна
опрема
Изјава понуђача о обиласку локације и увиду
у техничку документацију
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10.

11

динамички план са приказом
трајања активности и бројем
радника по активности , који
мора бити у складу са роком
извршења радова

Копија динамичког плана са приказом
трајања активности и бројем радника по
активности , који мора бити у складу са роком
извршења радова

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју
писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно
изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим
надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача)

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:
12

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством
какао се доказује испуњеност услова

да

не

13

Образац понуде

да

не

14

Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са
подизвођачем

да

не

15

да

не

16

Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико
доставља заједничку понуду
Модел уговора

да

не

17

Текст изјаве о независној понуди

да

не

18

Попуњен
,
потписан
и
печатом
оверен
образац
изјаведасуприликомсастављања
понуде
поштовали
важећепрописеозасштитинараду
,
запошљавањуиусловимарада
,
заштитиживотнесрединекао и да немају забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде
Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за
заступање)

да

не

да

не

20

Образац структуре цене

да

не

21

Референт листа и образац рефернте потврде

да

не

19

У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације понуђачи се имају обратити
секретару школе као представнику Наручиоца, тел. 021 529-866, те у договору с њим заказати
тачан термин. Увид ће се вршити сваке среде и петка осим на дан отварања понуда у периоду
од 09-13 часова.
Понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном термин
добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.
1.Понуђачје у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености
осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.
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Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
3. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог
закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.
У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач
који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун
може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .
Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати
неприхватљивом и иста ће с одбити.
Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5.
Закона о јавним набавкама.
У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и 3 уместо да заокружи да или
не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде
Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим
законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на
којој су тражени подаци јавно доступни.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана пријема
писменог позива наручиоца,уколико то наручилац захтева, достави оригинал или оверену копију
доказа о испуњености услова на увид .
Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о избору
најповољније понуде понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију
доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у
било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је
документује на прописани начин.
Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица
овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

м.п.
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ПОНУЂАЧ
________________________
(потпис овлашћеног лица)

МОДЕЛ УГОВОРА
(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином
модела уговора)
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР
БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ ЧЕТВРТА ФАЗА ФИНАНСИРАЊА- ЈНОП 5/2019
Закључен дана__________________ у Новом Саду између:
1. Музичка школа ‘‘Исидор Бајић’’Нови Сад,Његошева 9( у даљем тексту наручиоца),
којег заступа директор Радмила Ракин Мартиновић.
2. _______________________________
из
_____________________,
улица
_______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________
пиб: ________________________(у даљем тексту : извођач ), кога заступа
__________________________
_______________________________.
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
2.1 ______________________________ из
_________________________,ул._______________________________бр.___матични број
____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са :
2.2 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________
бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту
:извођач), кога заступа _______________________________.
2.3____________________________ из _____________________ ул. __________________________
бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту
:извођач), кога заступа _______________________________.
2.4____________________________ из _____________________ ул. __________________________
бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту
:извођач), кога заступа _______________________________.
1.Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан
је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.
На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа
у поступку Јавне набавке радова Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске
школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирањаред. бр. ЈНОП 5/2019
између 1._________________________________из__________________, ул
______________________________, бр.___,
2._______________________________из_______________________, ул
___________________________________, бр.___,
3. __________________________________ из_____________________________, ул
__________________________, бр.___,
4. ._______________________________из______________________, ул
____________________________, бр.___,
Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма
__________________________________________из
____________________,
ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.
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Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор
________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________
који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметнејавне набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.
Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.


АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Извођач
је
део
набавке
која
је

предмет

овог

уговора

-

______________________________________
поверио подизвођачу ________________________________________________________________
ПИБ:_________________,

МАТИЧНИ

БРОЈ

_______________________,

а

која

чини

_________________% од укупно уговорене вредности .


Извођач

је

део

набавке

која

је

предмет

овог

уговора

-

______________________________________
поверио подизвођачу ________________________________________________________________
ПИБ:_________________,

МАТИЧНИ

БРОЈ

_______________________,

а

која

чини

________________% од укупно уговорене вредности .


Извођач

је

део

набавке

која

је

предмет

овог

уговора

-

______________________________________
поверио подизвођачу ________________________________________________________________
ПИБ:_________________,

МАТИЧНИ

БРОЈ

_______________________,

а

која

чини

__________________% од укупно уговорене вредности .


Извођач

је

део

набавке

која

је

предмет

овог

уговора

-

______________________________________
поверио подизвођачу ________________________________________________________________
ПИБ:_________________,

МАТИЧНИ

БРОЈ

_______________________,

а

која

чини

________________% од укупно уговорене вредности .
За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као Да је сам извршио
делове набавке повереНе подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је набавка радова Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске
школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања(у Даљем тексту :
радови), који су предмет јавне набавке наручиоца .
Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца број : 204 oд
30.04.2019. објављеног на Порталу јавних набавки, конкурсној документацији број 203 oд
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30.04.2019. и Понуди извођача број :__________________ од ___________________, а исказани су
у техничкој специфиикацији – предмеру радова.
Уговореним радовима из овог члана сматарју се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом
18. став 2. Посебне узансе о грађењу
( ''Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77).
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од
___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са
порезом на додату вредност.
У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији
предметне набавке .
Уговорна појединачна цена је фиксна и не може се мењати ни из каквих разлога.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши 30% од вредности уговора авансно, по достављању банкарске гаранције за
авансно плаћање , који мора бити оправдан закључно са испостављањем окончане ситуације, а
простали износ у року од 45 дана по испостављеним привременим и окончаној ситуацији.
, на рачуна број ________________________ код __________________ банке.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу
изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји
радова и коначном обрачуну.
Наручилац ће плаћање по испостављеним привременим ситуацијама у 2019 години вршити до максимало
планираних средстава у Буџету Града Новог Сада , односно финансијском плану Наручиоца , а за преостали
део извршених радова плаћање ће се вршити у 2020 години у складу са пројекцијом одлуке о буџету Града
Новог Сада и пројекцијом финансијског плана Градске управе за образовање за 2020 години.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 4
Извођач се обавезује Да радове који су предмет овог уговора изведе у року од __________ календарских дана,
рачунајући од од дана увођења у посао .
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао
извршено даном кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац
- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију
- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,
- изврши уплату аванса
- Извођач достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла и авансно плаћање.
Датум почетка радова , стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор
констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
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- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по
измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог
уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама.
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз
сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а
најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну
писмени споразум.
Ако Извођач падНе у доцњу са извођењем радова, Нема право на продужење уговореног рока због околности
које су настале у време доцње.
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ
Члан 6
Квалитативну и квантитативну контролуопремеи материјала Наручилац и Надзорни орган ће
извршити пре уградње истих.
Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји
.
Извођач је обавезан да:
 свакодневно води граћевински дневник уредно контролисан од стране надзора , а
грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним обрачуном радова.
 пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу
 отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима
 обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду
комисије за технички преглед у остављеном року
 отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року
Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава
Главног пројекта и Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о
безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и
стандарда.
Извођач радова је дужан да приступи извођењу:
 хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност
надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или
за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним
и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко
налазиште и сл. ). У случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач
радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о
наступању ванредних и неочекиваних догађаја, односно околности које су од утицаја на
извођење радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор има
право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму
новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има право
на наплату разлике до потпуно настале штете од извођача. Извођач радова и надзорни орган
су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено
обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа.
 вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који ће се третирати
као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена .
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Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати
обим предмета Уговорадо лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у
склaду са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове
радова који су уговорени.
Додатне и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, ако се за
истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након спроведеног поступка
утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност истих не може прећи износ од
15% уговорене вредности из овог уговора.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 7.
1)Извођач радоваје дужан да одмах, а најдаље у року од 15 дана по закључењу уговора достави
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 30% од уговорене вредности радова
без пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива
у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци
мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с 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 (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
2)Извођач радоваје дужан да одмах, а најдаље у року од 15дана од дана закључења уговора,
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал
банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност.Банкарска
гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око
прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с 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 (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
3)Извођач радова је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал
банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом
гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и
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материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу
квалитета радова и материјала.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг) Сви трошкови око
прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с 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 (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА
Члан 8.
Гарантни рок за изведене радове износи ___ године од дана потписивања записника о
примопредаји радова.
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком
ориналногпроизвођача и тече од дана примопредаје радова .
Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта , записнички преда наручиоцу све
гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање.
Члан 9.
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року
од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
радова и уграђених материјала и опреме а који нису настали неправилном употребом , као и сва
оштећења проузрокована овим недостацима .
Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива
наручиоца или корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да
за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет извођача , наплатом
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове
настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана , наручиоц има право да од извођача
тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете.
За штету и не исправности који настану услед деловања више силе извођач не сноси одговорност.
Остале обавезе наручиоца и извођача
Члан 10.
Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган за обављање послова
надзора предмета набавке .
Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено
предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објекатапросторија.
Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или
уништења до примопредаје наручиоцу.

Page 207 of 222

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи
штету, дужан је да му исту надокнади.
Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као
последица извођења радова.
Примопредаја изведених радова
Члан 11
Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка
радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед , најкасније 30 дана пре
завршетка свих радова .
Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави
га наручиоцу 15 дана по завршетку свих радова .
Члан 12.
Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима
те комисије .
У колико комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на изведене радове ,
извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија .
По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед , наручилац и извођач ће без
одлагања , а најкасије у року од 7 Дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених
радова .
Члан 13.
Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ Представник
Наручиоца је _____________________
Уговорна казна
Члан 14
Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да
Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене
вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем
рачуна.
Раскид уговора
Члан 15
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
 Ако извођач не започне радове најкасније до 10 дана од дана увођења у посао ;
 Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;
 Ако извођач радове изводи не квалитетно ;
 Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;
 Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку
рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;
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Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за повраћај авансног
плаћања и добро извршење посла.
У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује
другог извођача и активира банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и 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.
Члан 16
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком
од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .
Члан 17.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .
Члан 18
У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да
наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида
уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .
Завршне одредбе
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима ,Закона о планирању и изградњи
и Посебне узансе о грађењу.
Члан 20.
У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.
Члан 21.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два)
примерака, а Извођач 2 ( два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА
__________________

ЗА ПОНУЂАЧА
___________________

*попуњава понуђач
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8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе
уговора у јавној набавци радоваИзградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске
школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања, број ЈНОП 5/2019

Врста трошка

Учешће у укупној цени,
без ПДВ(у динарима)

Учешће у укупној цени без
ПДВ(у %)

2

3

1
Опрема и материјал
Радна снага
Увозне Дажбине
Транспортни трошкови
Трошкови утовара и истовара
Остали трошкови
СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)
ПДВ
СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом)

M.P.

____________________________
Потпис овлаšćеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све трошкове које понуђач има у
реализацији набавке.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу наведени.
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,15/2019 и 68/2019) и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/15)у обрасцу структуре цена
морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што су :
 појединачносвитрошковикојичинеукупнуценуизпредрачуна техничкеспецификацијерадова
 укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а
 Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима
 Процентуално учешће одређене врсте трошкова
У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и
изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза ,
осигурања , као и евентуално неких попуста
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9) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
НАЗИВ НАРУЧИОЦА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
ТЕЛЕФОН
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА
ПОТВРДЕ
На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл.
Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје
ПОТВРДУ
Да
је
_________________________________________________________________________

понуђач

За нас квалитетно и у року извео следеће радове :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________ вредности __________________________ динара без пдв. На објекту
______________________________________________________ .
_____________________________________________________________________________________
____
у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________
закљученог __________. године.
Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________
ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова Изградња
објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном четврта фаза финансирања, у отвореном поступку ЈНОП 5/2019и у друге сврхе се Не може
користити.
Да су поДаци тачни својим потписом потврђује :
м.п.

законски заступник

Напомена:
Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.
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ОБРАЗАЦ РЛ
Р.Б

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
РЕФЕРЕНТНИ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР.
Број објеката на којима су
НАРУЧИЛАЦ
ТЕЛЕФОНА
изведени грађевински радови
у последње три године и вредност
изведених радова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
УКУПНО
У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора
бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.
Место и датум

м.п.

Понуђач
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ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
У поступку доделу уговора за ЈНОП 5/2019– набавке радова Изградња објекта Музичке школе
„Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза
финансирањаа , а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана
30.04.2019.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Назив банке и
Број рачуна:

У
укупној
вредности
понуде
подизвођач
учествује
_____________________________________________________________________ _

у

_____________________________________________________________________________________
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________ што
(навести у чему се састоји учествовање подизвођача )
износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без
пдв-а.

У _______________
ПОНУЂАЧ
Дана _________.године

м.п. ____________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача
посебно
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
*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 ( у колико има више од
обрасцом предвиђених учесника у заједничкој понуди).
Ако понуђач не наступа у зајеничкој понууди, образац се не попуњава

У поступку доделу уговора за јавну набавкурадова Изградња објекта Музичке школе „Исидор
Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања
ЈНОП 5/2019 ,а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки
30.04.2019.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.


ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-

Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Назив банке и
Број рачуна:
Део уговора који извршава
 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Назив банке и
Број рачуна:
Део уговора који извршава
 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
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У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-

Назив банке и
Број рачуна:
Део уговора који извршава
У __________________________
Дана____________2019. Године
MP.

ПОНУЂАЧ
______________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН
Назив понуђача
Седиште и адреса понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Телефон:
E – mail adresa:

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,
14/15и 68/15,14/20105 и 68/2019) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
дајем
ИЗЈАВУ
Да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште Не издају следећи
докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15и 68/15,14/20105 и
68/2019):
_____________________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________________
___________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, те за исте
прилажем изјаву оверену пред надлежним органом ________________________(назив
државе ).Изјаву прилажем уз понуду за јавну набавку ЈНОП 5/2019 радоваИзградња објекта
Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта
фаза финансирања
Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

ПОНУЂАЧ

м.п.

______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И УВИД У
ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:

ПОНУЂАЧ_______________________________________________________
изјављује да је
остварио увид « на лицу места » и увид у техничку документацију ради подношења понуде за
јавну набавку радова Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом
Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања,ЈНОП 5/2019.

У_________________________
Дана_____________2019. године
ПОНУЂАЧ

м.п.

______________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

______________________________
(потпис овлашћеног лица Наручиоца)
*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране
Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити)
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ОНЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:

ПОНУЂАЧ___________________________________________________Изјављује под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у упоступку за јавну набавку
радова - Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са
концертном двораном - четврта фаза финансирања,ЈНОП 5/2019, без договора са другим
понуђачима и заинтересованим лицима.

У_________________________
Дана_____________2019.године
ПОНУЂАЧ

______________________________
м.п.
(потпис
овлашћеног лица Понуђача)

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАОПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:

ПОНУЂАЧ___________________________________________________Изјављује под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу Да је приликом састављања понуде поштовао важеће
прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне срединеприликом
састављања понуде као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за јавну набавку радова Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и
Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања,ЈНОП 5/2019.

У_________________________
Дана_____________2019.године
ПОНУЂАЧ

______________________________
м.п.
(потпис
овлашћеног лица Понуђача)
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ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

У вези са јавном набавкомрадова - Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске
школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања,ЈНОП 5/2019
изјављујемо да ћемо:
најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања у висини 30% од уговорене вредности радова без пдв са роком важења
најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани
понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора.
2)најкасније у року од 15 дана од дана закључења Уговора доставити средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10%
уговорене вредности без пореза на додату вредност.
3) приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ
од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантујем да ћу отклонити све
мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили
услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
1)

Банкарске гаранције морају да буде безусловне и плативе на први позив и не могу да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг) Сви трошкови око
прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с 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 (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора
У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је
овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења.
У _______________________ дана ________.2019.г.
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
____________________________
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10)ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА

ВРЕДНОСТ

УКУПНО:

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је,
сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
У_________________________
Дана_____________2019. године
ПОНУЂАЧ

______________________________
м.п.
(потпис
овлашћеног лица Понуђача)
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