РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Број: 35-13/2019-V-3
Дана: 10.04.2019.
Сремски Карловци

На основу члана 54. став 12. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
48/2015 и 64/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем начелника Општинске
управе број 35-13/2019-V-1од 11.03.2019. године, припремила је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број 1.
ИЗРАДА
ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА
РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
ФАСАДА
У
УЛИЦАМА
МИТРОПОЛИТА
СТРАТИМИРОВИЋА И ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА И ТРГУ БРАНКА
РАДИЧЕВИЋА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
- ЈН ОП 1.2.13 1. ДОПУНА
У одељку III ВРСТА, ОПИС, ОБИМ И КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ – ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, у
трећем пасусу на страни 4 наведено је:
На основу Решења о финансирању и суфинансирању обнове културно – историјског
наслеђа (санација, рестаурација, конзервација, односно ревитализација) и подстицање
развоја Сремских Карловаца у 2018. години, број 137-451-3429/2018-01 од 30.08.2018.
године, издатог од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама, Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад, опредељена су
средства из Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање
развоја Сремских Карловаца у 2018. години, од чега је део средстава опредељен за израду
пројектно-техничке документације која је предмет ове јавне набавке.
Предметне фасаде (односно објекти) се налазе у оквиру границе просторно културноисторијске целине од изузетног значаја.
Пројектно-техничка документација се састоји од идејног пројекта (ИДП), због исходовања
одобрења за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, и
пројекта за извођење (ПЗИ), за објекте који се налазе на следећим локацијама: Трг Бранка
Радичевића број 3, 4, 11 и 15, објекте у улици Патријарха Рајачића број 2, 8, 10, 12, и 3, 5,
7, 9, 11 и 17 и објекте у улици Митрополита Стратимировића број 3, 18, 22, 26 и 19-21.
Наведени објекти су у претходном периоду претрпели одређене измене у односу на
првобитно стање, тако да не постоји ажурирана пројектно-техничка документација
изведеног стања.
За реализацију планираних активности, потребно је извршити одређене радње и израдити

пројектно-техничку документацију која обухвата:
1. Извештај о затеченом стању уличних фасада, кровне конструкције и кровног
покривача на предметним објектима са израдом мера предлога санације
усаглашеног са мерама техничке заштите које прописује надлежни завод за заштиту
споменика културе.
2. Снимање постојећег стања фасада са мапираним оштећењима и израда пројекта
постојећег стања фасада у размери Р 1:25 и детаљи столарије и браварије у размери
Р 1:10, 1:5 (cca 2600 м2 уличних фасада).
3. Снимање постојећег стања кровне конструкције и израда постојећег стања (основа
и пресеци) у размери Р 1:50 са мапираним оштећењима. (cca 5000 м2 кровне
конструкције у основи).
4. Снимање постојећег стања предметних објеката и израда постојећег стања основа
са снимањем подрумских просторија где је то могуће ( cca 5000 м2) са давањем
предлога мера за санацију од влаге.
5. Израда пројекта обнове фасада у размери 1:50. Саставни део пројекта обнове
фасаде чине и детаљи за израду нове малтерске пластике у размери Р 1:25 и детаљи
столарије и браварије у размери Р 1:10, 1:5 (cca 2600 м2)
6. Испитивање бојених слојева фасада (са минимум три сегмента) и израда плана боја
фасада са приложеном тон картом. (cca 2600 м2).
7. Израда предмера и предрачуна радова за обнову кровне конструкције, кровног
покривача, фасада и за санацију од влаге.
Пројектно-техничку документацију израдити тако да се реализација може изводити фазно:
1. Фаза: Објекти на Тргу Бранка Радичевића;
2. Фаза: Објекти у улици Митрополита Стратимировића;
3. Фаза Објекти у улици Патријарха Рајачића.
Пројектна документација мора бити израђена у складу са Правилником о садржини и
начину израде техничке документације, у свему по правилима струке са свим графичким,
текстуалним и нумеричким прилозима.
Предаја пројектне документације у електронској форми подразумева предају графичке
документације у *dwg формату, текстуалану документацију у *doc формату, односно
нумеричку у *хls формату, и електронски оверену верзију у *pdf за потребе предаје
документације на ЦЕОП.
Пројектант ће у име и за рачун наручиоца подносити потребне захтеве са пратећом
документацијом у обједињеној процедури.
Уколико надлежни државни орган или ималац јавних овлашћења одбије да изда
сагласност из разлога за који је одговоран пројектант, сматраће се да је пројектант није
извршио своју обавезу, па је дужан да документацију у року од 5 (пет) дана преради, у
складу са примедбама надлежног органа/имаоца јавних овлашћења.
ДОПУНА ГЛАСИ:
На основу Решења о финансирању и суфинансирању обнове културно – историјског
наслеђа (санација, рестаурација, конзервација, односно ревитализација) и подстицање

развоја Сремских Карловаца у 2018. години, број 137-451-3429/2018-01 од 30.08.2018.
године, издатог од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама, Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад, опредељена су
средства из Буџетског фонда за обнову културно-историјског наслеђа и
подстицањеразвоја Сремских Карловаца у 2018. години, од чега је део средстава
опредељен за израду пројектно-техничке документације која је предмет ове јавне набавке.
Предметне фасаде (односно објекти) се налазе у оквиру границе просторно културноисторијске целине од изузетног значаја.
Пројектно-техничка документација се састоји од идејног решења (ИДР), идејног пројекта
(ИДП), због исходовања одобрења за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о
планирању и изградњи, и пројекта за извођење (ПЗИ), за објекте који се налазе на
следећим локацијама: Трг Бранка Радичевића број 3, 4, 11 и 15, објекте у улици
Патријарха Рајачића број 2, 8, 10, 12, и 3, 5,7, 9, 11 и 17 и објекте у улици Митрополита
Стратимировића број 3, 18, 22, 26 и 19-21.
Наведени објекти су у претходном периоду претрпели одређене измене у односу на
првобитно стање, тако да не постоји ажурирана пројектно-техничка документација
изведеног стања.
За реализацију планираних активности, потребно је извршити одређене радње и израдити
пројектно-техничку документацију која обухвата:
1. Извештај о затеченом стању уличних фасада, кровне конструкције и кровног
покривача на предметним објектима са израдом мера предлога санације
усаглашеног са мерама техничке заштите које прописује надлежни завод за
заштиту споменика културе.
2. Снимање постојећег стања фасада са мапираним оштећењима и израда
пројекта постојећег стања фасада у размери Р 1:25 и детаљи столарије и браварије
у размери Р 1:10, 1:5 (cca 2600 м2 уличних фасада).
3. Снимање постојећег стања кровне конструкције и израда постојећег стања
(основа и пресеци) у размери Р 1:50 са мапираним оштећењима. (cca 5000 м2
кровне конструкције у основи).
4. Снимање постојећег стања предметних објеката и израда постојећег стања
основа са снимањем подрумских просторија где је то могуће ( cca 5000 м2) са
давањем предлога мера за санацију од влаге.
5. Израда идејног решења и пројекта обнове фасада у размери 1:50. Саставни део
пројекта обнове фасаде чине и детаљи за израду нове малтерске пластике у
размери Р 1:25 и детаљи столарије и браварије у размери Р 1:10, 1:5 (cca 2600 м2).
6. Испитивање бојених слојева фасада (са минимум три сегмента) и израда плана
боја фасада са приложеном тон картом. (cca 2600 м2).
7. Израда предмера и предрачуна радова за обнову кровне конструкције, кровног
покривача, фасада и за санацију од влаге.

Пројектно-техничку документацију израдити тако да се реализација може изводити фазно:
1. Фаза: Објекти на Тргу Бранка Радичевића;
2. Фаза: Објекти у улици Митрополита Стратимировића;
3. Фаза: Објекти у улици Патријарха Рајачића.
Пројектна документација мора бити израђена у складу са Правилником о садржини и
начину израде техничке документације, у свему по правилима струке са свим графичким,
текстуалним и нумеричким прилозима.Предаја пројектне документације у електронској
форми подразумева предају графичке документације у *dwg формату, текстуалану
документацију у *doc формату, односно нумеричку у *хls формату, и електронски
оверену верзију у *pdf за потребе предаје документације на ЦЕОП.
Пројектант ће у име и за рачун наручиоца подносити потребне захтеве са пратећом
документацијом у обједињеној процедури.
Уколико надлежни државни орган или ималац јавних овлашћења одбије да изда
сагласност из разлога за који је одговоран пројектант, сматраће се да пројектант није
извршио своју обавезу, па је дужан да документацију у року од 5 (пет) дана преради, у
складу са примедбама надлежног органа/имаоца јавних овлашћења.
2. ИЗМЕНА И ДОПУНА
У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, на страни 23 наведено је:
Образац број 8.
Назив услуге
1. Израда ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА за ревитализацију фасада у улицама:
Митрополита Стратимировића бр. 3, 18, 22, 26 и 19-21, Патријарха Рајачића
број 2, 8, 10, 12 и 3, 5, 7, 9, 11 и 17 и на Тргу Бранка Радичевића број 3, 4, 11
и 15.

Цена без
ПДВ-а, у
динарима

2. Израда ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ за ревитализацију фасада за све
објекте наведене под тачком 1.
Укупно без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом:
Понуђач
(потпис овлашћеног лица)
M.П.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЛАСИ:
Образац број 8.
Назив услуге
1. Израда ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА за ревитализацију фасада у
улицама: Митрополита Стратимировића бр. 3, 18, 22, 26 и 19-21,
Патријарха Рајачића број 2, 8, 10, 12 и 3, 5, 7, 9, 11 и 17 и на Тргу
Бранка Радичевића број 3, 4, 11 и 15.

Цена без
ПДВ-а, у
динарима

2. Израда ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА за ревитализацију фасада у улицама:
Митрополита Стратимировића бр. 3, 18, 22, 26 и 19-21, Патријарха Рајачића
број 2, 8, 10, 12 и 3, 5, 7, 9, 11 и 17 и на Тргу Бранка Радичевића број 3, 4, 11
и 15.
3. Израда ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ за ревитализацију фасада за све
објекте наведене под тачком 1 и 2.
Укупно без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом:
Понуђач
(потпис овлашћеног лица)
M.П.
3. ИЗМЕНА
У Моделу уговора, у члану 1. наведено је:
Предмет овог уговора је Израда пројектно-техничке документације (идејног пројекта
и пројекта за извођење) за ревитализацију фасада за објекте који се налазе у у улици
Митрополита Стратимировића бр. 3, 18, 22, 26 и 19-21, Патријарха Рајачића број 2, 8, 10,
12 и 3, 5, 7, 9, 11 и 17 и на Тргу Бранка Радичевића број 3, 4, 11 и 15, у свему према
пројектном задатку и усвојеној понуди Извршиоца број: ______ од _________2019.
године.

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:
Члан 1.
Предмет овог уговора је Израда пројектно-техничке документације (идејног
решења, идејног пројекта и пројекта за извођење) за ревитализацију фасада за објекте
који се налазе у у улици Митрополита Стратимировића бр. 3, 18, 22, 26 и 19-21,
Патријарха Рајачића број 2, 8, 10, 12 и 3, 5, 7, 9, 11 и 17 и на Тргу Бранка Радичевића
број 3, 4, 11 и 15, у свему према пројектном задатку и усвојеној понуди Извршиоца
број: _______од ____ 2019. године.
У Моделу уговора , у члану 2. наведено је:
Укупна цена предметне услуге износи _______динара без пореза на додату вредност,
односно ________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Цена за израду идејног пројекта износи _ _ _ _
за извођење________ динара без ПДВ-а.

динара без ПДВ-а, а за израду пројекта

Уговорена цена ће се исплаћивати преносом средстава на рачун Извршиоца, у року 45
дана од дана примопредаје идејног пројекта односно пројекта за извођење. Све обавезе
које доспевају у наредној години ће бити реализоване највише до износа средстава који ће им
за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:
Члан 2.
Укупна цена предметне услуге износи
___динара без пореза на додату вредност,
динара са урачунатим порезом на додату вредност.
oдносно
Цена за израду свих идејних решења износи _ _ _ _ _ _ _ _ _ динара без ПДВ-а, за израду
свих идејних пројеката ________динара без ПДВ-а и цена за израду свих пројекта за
извођење_____динара без ПДВ-а.
Цена за израду једног идејног пројекта и једног пројекта за извођење добија се када
се укупна цена за идејни пројекат, односно пројекат за извођење подели укупним
бројем пројеката (19).
Уговорена цена ће се исплаћивати преносом средстава на рачун Извршиоца, у року 45
дана од дана примопредаје свих идејних решења, од дана примопредаје најмање 5
идејних пројеката и најмање 5 пројеката за извођење.
Све обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
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