КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ - УСТАНОВА КУЛТУРЕ
ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГE ИЗРАДЕ
ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗГРАДИ
ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ, СТУДЕНТСКИ ТРГ 13,
БЕОГРАД

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Јавна набавка бр. 2/ОП/2015

Београд, октобар 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 2ОП2015, деловодни број Одлуке 798/1 од
17.06.2015 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 802/1 од
17.06.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – услуге израде пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског
музеја у Београду, Студентски трг 13, Београд

Конкурсна документација садржи:
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Опис предмета јавне набавке - услуге израде пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на
згради Етнографског музеја у Београду, Студентски трг 13,
Београд
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона са упутством како се доказује испуњеност тих услова
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Докази о испуњености додатних услова и друга обавезна
документација коју понуђач доставља на прописаним
обрасцима од броја 1 до 14, и то:
1. Финансијски капацитет (Образац 1), (Образац 1a),
2. Образац изјаве о испуњењу услова пословног капацитета
(Образац 2.1.), образац референтне листе (Обрасци 2.1.а,
2.1.б, 2.1.ц), са потврдама референтних наручилаца
(Образац 2.2),
3. Кадровски капацитет (Образац 3),
4. Техничка спецификација предмета јавне набавке –
структура цене (Образац 4),
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 5),
6. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН
(Образац 6),
7. Изјава да понуђач нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде (Образац 7),
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7. Изјава о средствима финансијског обезбеђења
(Образац 8),
8. Трошкови припреме понуде (Образац 9),
9. Записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца
(Образац 10)
10. Образац за навођење кључног техничког особља
(Образац 11)
11. CV (радна биографија) за кључно техничко особље
(Образац 12)
12. Изјава кључног техничког особља о расположивости
(Образац 13)
12. Изјава понуђача да ће уколико буде закључио уговор о
пројектовању, именовати кључно особље за одговорне
пројектанте одговарајућег пројекта (Образац 14)

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Етнографски музеј у Београду– Установа културе од националног
значаја
Адреса: Београд, Студентски трг бр. 13
Интернет страница: www.etnografskimuzej.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.2/ОП/2015 су услуге израде пројекта за грађевинску
дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у
Београду, Студентски трг 13, Београд.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4.
Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
услуга.
5.
Контакт
Лице за контакт: Немања Штула
Електронска пошта адреса: javne.nabavke@etnografskimuzej.rs

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 2/ОП/2015 су услуге израде пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског
музеја у Београду, Студентски трг 13, Београд
2. Опис партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. Назив и ознака из општег речника набавки:
7124200 - изрaдa прojeкaтa и нaцртa, прoцeнa трoшкoвa.

III. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр.2/ОП/2015 су услуге израде Пројекта за грађевинску
дозволу и Пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у
Београду, Студентски трг 13, Београд. Пројекти морају да буду у свему према
пројектном задатку, условима и динамици Наручиоца, Идејном решењу бироа Шипинг
д.о.о, Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,...,132/2014 и
145/2014), другим релевантним законима и подзаконским актима, техничким
нормативима и стандардима за предметне области, Стручним упутствима Централног
института за конзервацију (ЦИК), Закону о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр.
71/1994,52/2011, 99/2014), Стручном упутству о условима и начину чувања и
коришћења уметничко историјских дела од 11.06.2001.године Народни музеј.
Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова треба да садрже:
Р. Бр
ОПИС
1
2
3
4
5
6
7

архитектонски пројекат

грађевински пројекат конструкције
пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације
пројекат стабилне аутоматске инсталације за гашење пожара
пројекат електроенергетског прикључка
пројекат електроенергетских инсталација
пројекат електромоторног погона и система за надзор и управљање

8

пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

9

пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

10

пројекат машинских инсталација

11

пројекат лифтова

12

елаборат енергетске ефикасности објекта

13
14
15

елаборат/пројекат заштите од пожара
пројекат звучне заштите од буке машинских инсталација
Технолошки елаборат просторија у објекту – преглед распореда опреме, преглед
радних и амбијенталних услова и захтеваних инсталација по просторијама
укључујући безбедоносну процену ризика

Детаљни пројектни задаци по пројектима и основни подаци о објекту су дати у
ПРИЛОГУ, на крају конкурсне документације.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у постојећу пројектну
документацију и Идејно решење бироа Шипинг д.о.о, који су везани за ову јавну
набавку у просторијама Етнографског музеја у Београду, Студентски трг бр. 13, сваког
уторка и четвртка од дана постављања Позива за подношење понуда за овај поступак
јавне набавке на Портал јавних набавки, у периоду од 14 до 16 часова, уз обавезну
претходну најаву путем ел. поште: javne.nabavke@etnografskimuzej.rs.
Заинтересовани понуђачи су у обавези да изврше увид у објекат и том приликом ће
потписати записник који ће бити оверен од стране наручиоца и који служи као доказ о
извршеном увиду у објекат који је предмет ове јавне набавке. Овај записник је
саставни део конкурсне документације и обавезан је елемент понуде. Наручилац
задржава право да одбије сваку понуду која не садржи оверен и потписан записник о
увиду. Увид у објекат је могућ сваког уторка и четвртка од дана постављања Позива за
подношење понуда за овај поступак јавне набавке на Портал јавних набавки у
периоду од 14 до 16 часова, а до истека рока за достављање понуда. За увид у објекат
адресу:
је обавезна претходна најава путем ел.поште на следећу
javne.nabavke@еtnografskimuzej.rs.
Увид мора извршити овлашћено лице понуђача односно групе понуђача које мора
имати пуномоћје издато у ову сврху.

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Р.
Бр

УСЛОВИ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН:

УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
(ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77. ЗЈН)

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Извод из регистра привредних субјеката
Агенције за привредне регистре или
Потврда (Решење) Привредног или
Трговинског суда.

1

Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар

Уколико је понуђач предузетник доставља
извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег
регистра
Уколико је понуђач физичко лице за
испуњеност овог услова није обавезан да
достави доказ

2

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

За законског заступника понуђача (правног
лица), као и за понуђача који има статус
предузетника
или
физичког
лица:
Извод из казнене евиденције коју издаје
надлежна
ПУ
МУП-а
За понуђача - правно лице (уколико понуђач
има статус предузетника или физичког лица,
ове
доказе
не
доставља):
За кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре:
а) Уверење Основног суда, за кривична дела
за која је као главна казна предвиђена
новчана казна или казна затвора до 10 и 10
година)

б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за
која је као главна казна предвиђена казна
затвора
преко
10
година)
- За дела организованог криминала:
ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у
Београду
Напомена: уколико се уверење једног суда
односи и на кривична дела из надлежности
другог суда, и уколико је то у уверењу
наведено, довољно је да понуђач достави то
уверење (нпр. уколико се уверење Основног
суда односи на кривична дела из
надлежности Основног и Вишег суда,
довољно је доставити само уверење
Основног суда, али се поред тога мора
доставити и уверење Вишег суда, Посебно
одељење у Београду, за дела организованог
криминала)
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Изјава

3

понуђача

дата

под

пуном

Да понуђачу није изречена мера забране материјалном и кривичном одговорношћу да
обављања делатности, која је на снази у нема забрану обављања делатности која је на
време подношења понуде
снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку

4

Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране
државе ако има седиште на њеној територији

Потврде
надлежног
пореског
органа:
Потврда
(уверење)
Пореске управе
Министарства финансија Републике Србије
Потврда (уверење) надлежне јединице
локалне самоуправе о измереним обавезама
по основу локалних јавних прихода. Уколико
понуђач има обавезу измирења локалних
јавних прихода на више различитих општина
и/или градова, у обавези је да достави
наведену потврду за сваку од тих општина
и/или градова
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Ове доказе достављају сви понуђачи –
правна лица, предузетници и физичка лица

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова већ то може да документује и достављањем
извода из Регистра понуђача.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1

Да понуђач испуњава услове у погледу
финансијског капацитета и то:
2.1.Да је понуђач у протекле три године –
2012, 2013. и 2014. године, остварио
позитиван биланс, односно да у траженом
обрачунском периоду није пословао са
губитком

1.1.Доказ: Понуђачи су у обавези да
попуне, потпишу и печатом овере Изјаву
у оквиру конкурсне документације
Образац бр. 1, и приложе доказе који
потврђују наведени захтев Наручиоца и
то: Извештај о бонитету за 2012, 2013,
и 2014. годину, (Образац БОН-ЈН), који
за домаће понуђаче издаје Агенција за
привредне регистре Републике Србије
РС који мора да садржи:статусне податке
понуђача, сажети биланс стања и сажети
биланс успеха за претходне три
обрачунске
године
.
Испуњење
наведеног услова под 2.1. цениће се на
основу Извештаја о бонитету трећи део –
сажети биланс успеха

1.2.Доказ: Понуђачи су у обавези да
попуне, потпишу и печатом овере Изјаву
у оквиру конкурсне документације
Образац бр. 1, и приложе доказе који
потврђују наведени захтев Наручиоца и
то: потврду да као дужник нема
2.2. Да је понуђач у временском периоду од 180
евидентиране основе и налоге у
дана пре објављивања позива (од дана када је
принудној наплати, или потврду о броју
јавни позив објављен на Порталу) за
дана неликвидности – коју издаје
предметну јавну набавку све време био
Народна банка Србије – БОН ЈН - 6. деоликвидан
подаци о данима неликвидности.

2.3. Да је остварен пословни приход од
минимум 80.000.000,00 динара у три
обрачунске године (2012, 2013. и 2014.)

1.3.Доказ: Понуђачи су у обавези да
попуне, потпишу и печатом овере Изјаву
у оквиру конкурсне документације
Образац бр. 1А, и приложе доказе који
потврђују наведени захтев Наручиоца и
то: Извештај о бонитету БОН-ЈН за
2012, 2013., и 2014. годину, (Образац
БОН-ЈН), који за домаће понуђаче
издаје Агенција за привредне регистре
Републике Србије који мора да
садржи:статусне
податке
понуђача,
сажети биланс стања и биланс успеха за
три обрачунске године,показатељ за
оцену бонитета за претходне три
обрачунске године“

2

Да понуђач кумулативно испуњава услове у
погледу пословног капацитета и то:
1. Да понуђач у последњих 5 година има
урађен
најмање
један
главни
архитектонски или архитектонскограђевински
пројекат
за
реконструкцију,
адаптацију
или
санацију објекта који је у режиму
заштите споменика културе минималне
површине 2.000 м2

2.1. Доказ: Попуњена, потписана и
печатом оверена Изјава у оквиру
образаца конкурсне документације од
стране одговорног лица понуђача,
Образац бр. 2.1.

Попуњене, потписане и оверене Обрасце
Референтне
листе
из
конкурсне
2. Да понуђач у последњих 5 година има документације, Обрасци бр. 2.1.а, 2.1.б,
израђена најмање два главнa пројектa 2.1.ц са списком референтних објеката.
(главни
пројекат
укључује
кумулативно: архитектонски односно За сваку референцу дату у референтним
архитектонско-грађевински, машински листама
потребно
је
доставити
и електро пројекат) за изградњу новог фотокопију
уговора
за
израду
или реконструкцију постојећег објекта документације са прилозима у којима
високоградње
пословног
типа се види врста и површина објекта, као
[пословни објекти административног и потврде наручилаца код којих су
услуге
израде
техничке
типа, хотелски објекти, банке, школе, пружене
позоришта, болнице], сваки минималне документације – обрасци 2.2.
површине 10.000 м2
3. Да понуђач у последњих 5 година има
израђен најмање један главни пројекат
(главни
пројекат
укључује
кумулативно: архитектонски односно
архитектонско-грађевински, машински
и електро
пројекат) за изградњу,
реконструкцију,
адаптацију
или
санацију за објекат типа као што је и
предмет ове јавне набавке (музеј,
библиотека,
галерија,
архив)
минималне површине 1.000 м2
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Да понуђач испуњава услове у погледу
кадровског капацитета и то:
3.1. Услов: Да понуђач има укупно најмање 8
(осам)
стално
запослених
инжењера,
архитектуре, грађевине, електро или машинске
струке. Од тога понуђач мора да има:
• најмање 1 (једног) дипломираног
инжењера архитектуре са важећом
лиценцом за одговорног пројектанта,
бр. 300 или 301, и
• најмање 1 (једног) дипломиранох
грађевинског инжењера са важећом

3.1.Докази:
- копије уговора о раду за сваког од
мин
8
запослених
инжењера
појединачно, уз коју се обавезно
доставља копија радне књижице или
други доказ о сталном запослењу

лиценцом одговорног пројектанта, бр.
310, или бр.311, и
• најамње 1 (једног) дипломираног
машинска инжењера, са важећом
лиценцом одговорног пројектанта
термотехничких инсталација, бр. 330,
и
• да има најмање 1 (једног) дипломирана
електро
инжењера
са
важећом
лиценцом одговорног пројектанта за
електроенергетске инсталације, бр
350, и
• да
има
најмање
1
(једног)
дипломираног електро инжењера, са
важећом лиценцом
одговорног
пројектанта
телекомуникационих
инсталација, бр. 353.

За лица која су ангажована по другим
основима осим сталног радног односа,
потребно је доставити основ ангажовања
(уговор о ангажовању)
- У погледу захтеваних лиценци треба
приложити
копије
захтеваних
лиценци и потврде о њиховом важењу
(копије не морају бити оверене).

У
циљу
доказивања
кадровског
капацитета, понуђачи су у обавези да
попуне и Образац табеле – Кадровски
капацитет, Образац бр. 3 где наводе
Осим напред наведених, понуђач мора да има, име и презиме запослених лица, начин
без обзира на начин ангажовања (радни однос ангажовања, стручну спрему коју
на неодређено, одређено време, рад по уговору поседују и број лиценце.
о делу, по уговору о обављању привремених и
повремених послова и сл.) лица са следећим
лиценцама:
• најмање 1 (једног), дипломираног
инжењера са важећом лиценцом
одговорног пројектанта, бр. 314, и
• најмање 1 (једног), дипломираног
инжењера са важећом лиценцом
одговорног пројектанта за енергетску
ефикасност, бр. 381, и
• најмање 1 (једног) дипломираног
машинског инжењера, са важећом
лиценцом одговорног
пројектанта
транспортних средстава, бр. 333.
Осим наведених лиценци Инжењерске коморе
Србије, стручни тим понуђача (запослени или
на други начин ангажовани инжењери) мора да
поседује потврде о положеном стручном
испиту МУП РС противпожарне заштите, за
израду:
• А-Главних пројеката заштите од
пожара,
• Б2-Главних
пројеката
стабилних
система за дојаву пожара и
• Б1-Главних
пројеката
стабилних
система за гашење пожара;
• Б6-за
израду пројеката
система
одвођења дима.)
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У складу са чл. 12. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова „Сл. гласник
РС“ бр. 29/2013), Наручилац захтева од
понуђача да достави средства финансијског
обезбеђења којим се обезбеђује испуњење
обавеза у поступку јавне набавке, као и
средства финансијског обезбеђења којим се
обезбеђује испуњење уговорних обавеза,
наведених у конкурсној документацији.

4.1. Доказ: као средство финансијског
обезбеђења обавеза у поступку јавне
набавке, било да је понуђач правно
лице или предузетник, доставља:

Доказ:
Неопозиву
и
безусловну
банкарску гаранцију за озбиљност
понуде, плативу на први позив без
4.1. као средство финансијског обезбеђења приговора, у висини од 300.000,00 и са
обавеза у поступку јавне набавке, у фази роком важности најмање 30 дана
подношења понуда, било да је понуђач правно дужим од истека рока важења понуде
лице или предузетник, доставља:
(гласи на Етнографски музеј)

4.2. као средство финансијског обезбеђења,
којима обезбеђује испуњење уговорних обавеза,
је у обавези да у виду доказа достави:

4.3. као средство финансијског обезбеђења,
којим обезбеђује повраћај авансa у обавези је
да достави
*Напомена: понуђач је у обавези да попуни,
потпише и печатом овери Изјаву на обрасцу
из конкурсне документације, образац 8, дата
под
материјалном
и
кривичном
одговорношћу, да ће у случају избора његове
понуде као најповољније по предметној
јавној набавци, Наручиоцу доставити ове
горенаведене банкарске гаранције (под
тачком 4.2. и 4.3)

4.2.Доказ: Попуњена, потписана и
печатом оверена Изјаву на обрасцу из
конкурсне документације, образац 8, дата
под
материјалном
и
кривичном
одговорношћу, да ће у случају избора
његове понуде као најповољније по
предметној јавној набавци, Наручиоцу
предати најкасније 30 дана по
потписивању уговора, као средство
финансијског обезбеђења:
- банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од 10%
вредности уговорене цене предметних
услуга, чија важност мора бити
најмање 30 дана дужа од уговореног
рока за завршетак услуга. Поднета
банкарска гаранција мора бити
безусловна, неопозива и платива на
први позив без приговора.
- Неопозиву и безусловну банкарску
гаранцију за повраћај авансног
плаћања, плативу на први позив
без приговора, у износу траженог
аванса са ПДВ-ом и са роком
важности најмање 30 дана дужим
од уговореног рока за завршетак
услуга (гласи на Етнографски
музеј). Банкарску гаранцију за
повраћај
авансног
плаћања
испоручилац предаје наручиоцу уз
захтев за исплату аванса, а након
предаје банкарске гаранције за
добро извршење посла.
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Полиса
осигурања
од
професионалне
одговорности на минималан износ осигурања
од 50.000ЕУР [у динарској противвредности]

Понуђач је у обавези да достави
полису
осигурања
од
професионалне одговорности на
минималан износ осигурања од
50.000
ЕУР
(у
динарској
противвредности)
У случају подношења заједничке
понуде, наведену полису доставља
носилац посла

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА НА
ПРОПИСАНИМ ОБРАСЦИМА ОД БРОЈА 4 ДО 14
1

2

3

4
5
6
7

8
9

10
11

Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 4)
Понуђач је обавезан да понуди цену за сваку позицију у оквиру Техничке спецификације предмета
јавне набавке, и да тако добијени збир свих унесе у Образац понуде, као укупну понуђену цену (без
и са ПДВ-ом),. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и печатираводећи члан
групе понуђача
Образац изјаве о независној понуди (Образац 5)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју
примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се
достављају у оквиру заједничке понуде
Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 6)
У случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју
примерака и сваки члан групе понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се
достављају у оквиру заједничке понуде
Образац изјаве да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (Образац 7),
Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 8),
Трошкови припреме понуде (Образац 9),
Записник о извршеном увиду у објекат наручиоца (Образац 10)
Понуђач је у обавези да пре подношења понуде претходно изврши увид у објекат који је предмет
пројектовања. О извршеном увиду се сачињава записник који потписују овлашћени представник
понуђача и овлашћено лице Наручиоца. Понуда понуђача који није извршио увид у објекат који је
предмет пројектовања или није доставио записник о извршеном у виду, биће сматрана
неприхватљивом.
У случају подношења заједничке понуде, најмање један члан групе понуђача мора обићи објекат и
у оквиру заједничке понуде достављају попуњен, потписан и оверен печатом бар један Записник о
извршеном увиду у објекат наручиоца .
Образац за навођење кључног техничког особља – име и презиме, звање, лиценца, године стажа,
број референци по категоријама (уколико има више од 5 пише се – више од 5) и које су му кључне
референце (Образац 11)
CV (радна биографија) за кључно техничко особље – посебни обрасци – 4 комада – по један за
архитекту, грађевинца, машинца и електро. Изјава у CV да гарантује под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да су подаци у CV тачни. Потписује лице чији је CV, али печатира и
потписује све стране понуде овлашћено лице понуђача. Наручилац задржава право да приликом
евентуалне провере затражи и доказе о радном стажу и референцама кључног техничког особља
(Образац 12)
За кључно особље изјаве тих лица о расположивости за овај посао као одговорни пројектанти
– посебни обрасци – 4 ком – по један за архитекту, грађевинца, машинца и електро (Образац 13)
Изјава понуђача да ће уколико буде закључио уговор о пројектовању, именовати кључно особље за
одговорне пројектанте одговарајућег пројекта (Образац 14)

V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних података ( у
табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац понуде уноси
збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавке-структуре цене, за
сваку врсту услуга и наводи укупну понуђену цену (збирна цена за све услуге), без
и са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци
свих чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га истовремено (тј. у
једном примерку) потписују и печатирају.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Етнографски музеј, Београд, Студентски трг 13, са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку – услуге израде пројекта за грађевинску дозволу и
пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у Београду,
Студентски трг 13, Београд, ЈН бр 2/ОП/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
02.11.2015. до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуђач је у обавези да попуни податке о понуђачу у МОДЕЛУ УГОВОРА, парафира
све стране, овери печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата све
елементе модела уговора.

Понуђач је у обавези да достави доказе о испуњености додатних услова као и другу
документацију на прописаним обрасцима од броја 1 до 10, којима доказује
испуњеност обавезних и додатних услова у складу са упутством како се доказује
испуњење тих услова датих у конкурсној документацији, и то:
1. Финансијски капацитет (Образац 1), (Образац 1a),
2. Образац изјаве о испуњењу услова пословног капацитета (Образац
2.1.), образац референтне листе (Обрасци 2.1.а, 2.1.б, 2.1.ц), са
потврдама референтних наручилаца (Образац 2.2.),
3. Кадровски капацитет (Образац 3),
4. Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене
(Образац 4),
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 5),
6. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН (Образац 6),
7. Изјава да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (Образац 7),
7. Изјава о средствима финансијског обезбеђења
(Образац 8),
8. Трошкови припреме понуде (Образац 9),
9. Записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца (Образац 10)
10. Образац за навођење кључног техничког особља (Образац 11)
11. CV (радна биографија) за кључно техничко особље (Образац 12)
12. Изјава кључног техничког особља о расположивости (Образац 13)
12. Изјава понуђача да ће уколико буде закључио уговор о
пројектовању, именовати кључно особље за одговорне
пројектанте одговарајућег пројекта (Образац 14)
Понуђач је у обавези да достави попуњени, потписани и оверени модел уговора као
и Образац понуде.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Етнографски музеј у
Београду, Студентски трг 13, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - услуге израде пројекта за грађевинску
дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у
Београду, Студентски трг 13, Београд. 2/ОП/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - услуге израде пројекта за грађевинску
дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у
Београду, Студентски трг 13, Београд. 2/ОП/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - услуге израде пројекта за грађевинску
дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у
Београду, Студентски трг 13, Београд. 2/ОП/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - услуге израде пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског
музеја у Београду, Студентски трг 13, Београд. 2/ОП/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
садржи: 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис
послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се
повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са датим упутством
како се доказује испуњеност тих услова.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Укупно уговорена вредност услуге се састоји од вредности појединих пројеката које
су дате у формулару структура цене. Од уговорене вредности сваког пројекта 30%
је вредност пројекта за грађевинску дозволу, а 70% је вредност пројекта за
извођење радова.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
1) аванс до 20% од уговорене вредности услуга, по обостраном
потписивању уговора и претходној дознаци средстава за ове
намене од стране Министарства културе и информисања
2) до 85% укупног износа по привременим ситуацијама сходно
реализацији услуга. Привремене ситуације се испостављају
1. по предаји Наручиоцу завршеног Пројекта за
грађевинску дозволу,
2. по завршетку најмање 40% Пројекта за извођење
радова, и
3. по завршетку и предаји Наручиоцу једног примерка
Пројекта за извођење радова подобног за финалну
техничку контролу пројекта
3) Остатак по коначном обрачуну, који ће се извршити након предаје
укупно 6 примерка пројекта за извођење радова са позитивним
извештајем Техничке контроле и одобрењем пројекта од стране
органа надлежног за противпожарну заштиту (МУП РС, Сектор за
ванредне ситуације).
Плаћање ће се извршити у року дефинисаном одредбама Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама – чл.4 став 1.
(Сл.Гл.РС број 119/12 и 68/2015) по достављању Наручиоцу фактуре/привремене
ситуације/коначног обрачуна, оверених од стране овлашћеног лица Пројектанта и
надзорног органа Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун Пројектанта.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс преко 20% од уговорене вредности
радова.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. .

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач се обавезује да приликом подношења понуде достави наручиоцу
неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, плативу на
први позив без приговора, у висини од 300.000,00 дин и са роком важности најмање
15 дана дужим од истека рока важења понуде (гласи на Етнографски музеј)
Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим
случејевима:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о
јавној набавци
б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу
не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла;
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да најкасније 15 дана
по потписивању уговора, као средство финансијског обезбеђења, преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности
уговорене цене предметних услуга, чија важност мора бити најмање 30 дана дужим

од уговореног рока за завршетак услуга. Поднета банкарска гаранција мора бити
безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања,
плативу на први позив без приговора, у износу траженог аванса са ПДВ-ом и са
роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак услуга
(гласи на Етнографски музеј) извођач предаје наручиоцу уз захтев за исплату
аванса, а након предаје банкарске гаранције за добро извршење посла.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
12.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-мail javne.nabavke@etnografskimuzej.rs ) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 2/OП/2015.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

14.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву, у складу са Законом о јавним набавкама.
15.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 20%, од укупне вредности уговора без ПДВа, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
Економски најповољнија понуда
Техничка оцена носи 60 пондера
Финансијска понуда носи 40 пондера
Техничка оцена се састоји из оцена за:
1. Методологија за израду пројектне документације - укупно макс 20 бодова
• Детаљни приказ планираног начина реализације посла и детаљан списак
свих активности на реализацији израде пројектне документације – макс 5
бодова
• Детаљна организациона структура тима за пројектовање – макс 5 бодова
• Предлог софтвера који ће се користити за израду пројекта (са
приложеним лиценцама) – макс 5 бодова
• Детаљни динамички план реализације – макс 5 бодова
2. Кључно особље (архитекта, грађевински инжењер, машински инжењер,
електро инжењер) - укупно максимум 20 бодова за сваког, односно кључно
особље носи максимум 80 бодова. Сваки од 4 кључна пројектанта се бодује
на следећи начин:
•

Опште искуство (ОИ) – године стажа (5 бодова за макс 15 година стажа)
Формула:

•

5 х год стажа/15, макс 5

Посебно искуство (ПИ) – референце као одговорни пројектант (макс 15
бодова)
o Искуство на објектима високоградње пословног типа [пословни
објекти административног типа, хотелски објекти, банке, школе,
позоришта, болнице и сл.], сваки минималне површине 10.000 м2
(5 бодова за макс 5 објеката),
Формула:

5 х број објеката/5,

макс 5

o Искуство на објектима сличног типа као што је предмет ове јавне
набавке (музеј, библиотека, галерија, архив)
(10 бодова за макс 5 објеката)
Формула:

10 х број објеката/5,

макс 10

Техничка оцена (ТО)= Бодови за методологију + Бодови за кључно особље
Финансијска оцена (ФО)= најнижа понуђена цена/понуђена цена понуђача х 100
Укупна оцена = ТОх0,6 + ФОх0,4
Најповољнија понуда је она која има највишу укупну оцену.

17.

ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА

ОБАВЕЗА

КОЈЕ

ПРОИЗИЛАЗЕ

ИЗ

ВАЖЕЋИХ

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде на прописаном обрасцу достави изјаву
дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине (oбразац 7 дат је у поглављу VII конкурсне
документације).
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом, на адресу: Етнографски музеј у Београду – Установа
културе од националног значаја, Студентски трг бр. 13, Београд, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.Захтев за
заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева 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 од седам дана пре истека
рока за подношење понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се
оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације, односно радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока од седам дана пре истека рока за
подношење понуда а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је
у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о
додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу од:
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
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 права. Странке у захтеву
морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду трошкова
могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о
поднетом захтеву за заштиту права. О трошковима одлучује Републичка комисија.
Одлука Републичке комисије је извршни наслов.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу на
следећи број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на
број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (ЈН 2ОП2015), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о
додели уговора и ако у року предвиђеним законом није поднет захтев за заштиту
права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горенаведеном року,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије
да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
20. РОК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Mаксималан рок за израду пројектне документације je 240 дана + 30 дана за
поступање по примедбама техничке контроле (могуће је да ће се техничка контрола
пројекта за извођење вршити у току његове израде) + 30 дана за поступање по
примедбама МУП РС, сектор за ванредне ситуације и других институција које су
дале услове за пројектовање.

VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на
згради Етнографског музеја у Београду, Студентски трг 13, Београд.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-мail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира
у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.

Образац структуре цене
Р. Бр
1
2

ОПИС

архитектонски пројекат
грађевински пројекат конструкције

3

пројекат хидротехничких инсталација водовода и
канализације

4

пројекат стабилне аутоматске инсталације за гашење
пожара

5

пројекат електроенергетског прикључка

6

пројекат електроенергетских инсталација

7

пројекат електромоторног погона и система за надзор и
управљање

8

пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

9

пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и
дојаву пожара

10

пројекат машинских инсталација

11

пројекат лифтова

12
13
14
15

Цена за пројекат

елаборат енергетске ефикасности објекта
елаборат/пројекат заштите од пожара
пројекат звучне заштите од буке машинских инсталација
Технолошки елаборат просторија у објекту – преглед
распореда опреме, преглед радних и амбијенталних
услова и захтеваних инсталација по просторијама
укључујући безбедоносну процену ризика
УКУПНО без ПДВ
ПДВ (20%)
УКУПНО са ПДВ

Напомена: Цена за пројекат подразумева израду Пројекта за грађевинску
дозволу и Пројекта за извођење радова.
Од уговорене вредности сваке ставке из формулара 30% је вредност пројекта за
грађевинску дозволу, а 70% је вредност пројекта за извођење радова.
Ценом су обухваћена сва снимања и испитивања постојећег објекта.

III – НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити следећи начин:
1) аванс до 20% од уговорене вредности услуга, по обостраном
потписивању уговора и достављања банкарске гаранције за добро
извршење посла, а на основу авансне ситуације уз коју мора бити
достављена и банкарска гаранација за повраћаја авнса и претходој
дознаци средстава за ове намене од стране Министарства културе
и информисања
2) до 85% укупног износа по привременим ситуацијама сходно
реализацији услуга. Привремене ситуације се испостављају
1. по предаји Наручиоцу завршеног Пројекта за
грађевинску дозволу,
2. по завршетку најмање 40% Пројекта за извођење
радова, и
3. по завршетку и предаји Наручиоцу једног примерка
Пројекта за извођење радова подобног за финалну
техничку контролу пројекта
3) Остатак по коначном обрачуну, који ће се извршити након предаје
укупно 6 примерака пројекта за извођење радова са позитивним
извештајем Техничке контроле и одобрењем пројекта од стране
органа надлежног за противпожарну заштиту (МУП РС, Сектор за
ванредне ситуације).
Плаћање ће се извршити у року дефинисаном одредбама Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама – чл.4 став 1.
(Сл.Гл.РС број 119/12 и 68/2015) по достављању Наручиоцу фактуре/привремене
ситуације/коначног обрачуна, оверених од стране овлашћеног лица Пројектанта и
надзорног органа Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун Пројектанта.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс преко 20% од уговорене вредности
радова.
IV – РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА УВОЂЕЊА
ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА У ПОСАО (у данима): _______________ дана
(Mаксималан рок за израду пројектне документације je 240 дана + 30 дана за поступање по
примедбама техничке контроле (могуће је да ће се техничка контрола пројекта за извођење
вршити у току његове израде) + 30 дана за поступање по примедбама противпожараца и
других који су дали услове за пројектовање.)

V – РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ
(у данима и не може бити краћи од 60 дана): _____________________

У _______________
______ 2015. године

М. П.

ПОНУЂАЧ

__________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни уношењем свих захтеваних
података ( у табелама или на бланко линијама), овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуђач у образац
понуде уноси збирне цене из Техничке спецификације предмета јавне набавкеструктурe цене, за сваку врсту радова и наводи укупну понуђену цену (збирна цена
за све радове), без и са ПДВ-ом. У случају подношења заједничке понуде, у образац
се уносе подаци свих чланова групе понуђача и сви чланови групе понуђача га
истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају.

VII. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О УСЛУГАМА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Закључен између:
1. Етнографског музеја у Београду – Установе културе од националног значаја,
са седиштем у Београду, улица Студентски трг бр.13; матични број 0703149; број рачуна:
...............; назив банке: Управа за трезор; телефон: 011/............; телефакс:011/..........., кога
заступа др Мирјана Менковић, директор
(у даљем тексту: Наручилац) и
2._________________________________________________, са седиштем у
______________________________, улица _____________________, број _______
ПИБ: ________________________Матични број: ____________________________
број рачуна: _________________________, назив банке: _____________________ ,
телефон: _________________________ телефакс: ___________________________ ,
кога заступа ______________________________________(у даљем тексту: Пројектант).
Основ уговора:
ЈН Број 2/ОП/2015
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________ 2015. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
−

Наручилац уступа а Пројектант прихвата обавезу да, у свему према пројектном
задатку, условима и динамици Наручиоца, Идејном решењу бироа Шипинг д.о.о, Закону о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,...,132/2014 и 145/2014), другим
релевантним законима и подзаконским актима, техничким нормативима и стандардима за
предметне области, Стручним упутствима Централног института за конзервацију (ЦИК),
Закону о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/1994,52/2011, 99/2014), Стручном
упутству о условима и начину чувања и коришћења уметничко историјских дела од
11.06.2001.године Народни музеј, као и сарадње са овлашћеним тимом наручиоца уз
прибављање сагласности наручиоца на предложена решења, изведе услуге израде
пројектне документације, у свему према Понуди Пројектанта, број ____________ од
_______.2015.године, која чини саставни део овог уговора.

Уговорне стране сагласно констатују:
−

−

да је Наручилац, сходно члану 32. и члану 53. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, број 124/02 и број 68/2015), Одлуком број -------------------------- године, покренуо отворени поступак јавне набавке за услуге израде пројекта
за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на објекту Етнографског
музеја у Београду, Студентски трг 13 бр. набавке 2-ОП-2015
да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, применом
критеријума економски најповољније понуде, из Извештаја бр._______ од
______.2015. године, Одлуком директора о додели уговора бр. ______________ од
______________ године, прихваћена Понуда број __________од ______ Пројектанта,
са седиштем у ___________________, ул. ___________________ бр. _____ .

- овај део не попуњава понуђач -

Члан 2.
Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радаова на згради Етнографског
музеја у Београду, Студентски трг 13 бр. набавке 2-ОП-2015, обухватају следеће пројекте:

Р. Бр
1
2

ОПИС

архитектонски пројекат
грађевински пројекат конструкције

3

пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације

4

пројекат стабилне аутоматске инсталације за гашење пожара

5
6
7

пројекат електроенергетског прикључка
пројекат електроенергетских инсталација
пројекат електромоторног погона и система за надзор и управљање

8

пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

9

пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

10

пројекат машинских инсталација

11

пројекат лифтова

12

елаборат енергетске ефикасности објекта

13

елаборат/пројекат заштите од пожара

14
15

пројекат звучне заштите од буке машинских инсталација
Технолошки елаборат просторија у објекту – преглед распореда опреме, преглед
радних и амбијенталних услова и захтеваних инсталација по просторијама
укључујући безбедоносну процену ризика

Члан 4.
Пројектант се обавезује да Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова
на објекту Етнографског музеја у Београду, бр. набавке 2-ОП-2015, која се спроводи у
отвореном поступку, уради и преда Наручиоцу у штампаном и електронском облику (у
изворним програмима и PDF-у) у по 6 примерака.
Пројекти подлежу техничкој контроли коју обезбеђује Наручилац.
Наручилац се обавезује да ће омогућити приступ предметном објекту и обезбедити
постојећу техничку документацију за исти.
Члан 5.
Током вршења услуга из члана 1. Уговора Пројектант се обавезује:
-

-

-

-

да формира пројектантски тим састављен од стручњака који испуњавају
услове прописане Законом за овакву врсту услуга, да именује руководиоца
пројекта и достави решење о именовању одговорних пројектаната. За
чланове пројектантског тима, као одговорна лица, морају да буду именована
лица која су наведена у понуди као кључно особље.
Уколико из оправданих разлога лица наведена као кључно особље у понуди
нису именована за одговорног пројектанта, Пројектант може, уз претходну
сагласност Наручиоца, да именује лица која поседују квалификације које су
исте или више од наведених лица. У противном, сматраће се да је уговор
раскинут и да наручилац има пуно право да наплати банкарску гаранцију
да у току израде Пројеката сарађује са Наручиоцем и да присуствује
недељним координационим састанцима на којима ће се приказати напредак
израде пројектне документације и разматрати проблематика везана за израду
пројектне документације, о чему ће се састављати записници.
Да доставља редовни месечни извештај о напредовању реализације посла
Члан 6.

Наручилац се обавезује да Пројектанту стави на располагање потребну техничку
документацију коју поседује, за израду Пројеката.
Документацију из претходног става Пројектант је дужан чувати као пословну тајну и не
сме је давати нити стављати на увид трећим лицима за све време трајања Уговора, а по
завршетку и предаји Пројеката дужан је исту вратити Наручиоцу

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Пројектанту за услуге пројектовања, које су предмет овог
Уговора плати по следећим уговореним ценама појединих пројеката из Спецификације
дате у Понуди бр.__________

Р. Бр
1

ОПИС
архитектонски пројекат

2

грађевински пројекат конструкције

3

пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације

4

пројекат стабилне аутоматске инсталације за гашење пожара

5

пројекат електроенергетског прикључка

6

пројекат електроенергетских инсталација

7

пројекат електромоторног погона и система за надзор и
управљање

8

пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

9

пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву
пожара

10

пројекат машинских инсталација

11

пројекат лифтова

12

елаборат енергетске ефикасности објекта

13

елаборат/пројекат заштите од пожара

14

пројекат звучне заштите од буке машинских инсталација

15

Технолошки елаборат просторија у објекту – преглед распореда
опреме, преглед радних и амбијенталних услова и захтеваних
инсталација по просторијама укључујући безбедоносну процену
ризика
УКУПНО без ПДВ
ПДВ (20%)
УКУПНО са ПДВ

Цена за
пројекат

Уговорена вредност услуге се расподељује на вредност појединих пројеката према
износима који су дати у формулару структура цене. Од цене за сваки од пројеката
који чине пројектну документацију 30% од вредности услуга је вредност пројекта
за грађевинску дозволу, а 70% је вредност пројекта за извођење радова.
Плаћање ће се вршити следећи начин:
1) аванс до 20% од уговорене вредности услуга, по обостраном
потписивању уговора и достављања банкарске гаранције за добро
извршење посла, а на основу авансне ситуације уз коју мора бити
достављена и банкарска гаранација за повраћаја авнса, а претходој
дознаци средстава за ове намене од стране Министарства културе
и информисања
2) до 85% укупног износа по привременим ситуацијама сходно
реализацији услуга. Привремене ситуације се испостављају
1. по предаји Наручиоцу завршеног Пројекта за
грађевинску дозволу,
2. по завршетку најмање 40% Пројекта за извођење
радова, и
3. по завршетку и предаји Наручиоцу једног примерка
Пројекта за извођење радова подобног за финалну
техничку контролу пројекта и сагласност МУП РС,
Сектор за ванредне ситуације
3) Остатак по коначном обрачуну, који ће се извршити након предаје
укупно 6 примерка пројекта за извођење радова са позитивним
извештајем Техничке контроле и одобрењем пројекта од стране
органа надлежног за противпожарну заштиту (МУП РС, Сектор за
ванредне ситуације).
Плаћање ће се извршити у року дефинисаном одредбама Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама – чл.4 став 1.
(Сл.Гл.РС број 119/12 и 68/2015) по достављању Наручиоцу фактуре/привремене
ситуације/коначног обрачуна, оверених од стране овлашћеног лица Пројектанта и
надзорног органа Наручиоца.
Коначни обрачун након добијене сагласност од МУП РС, Сектор за ванредне
ситуације.
Члан 8.

Плаћање се врши уплатом на рачун Пројектанта.

Плаћање обавезе по испостављеној фактури ће се вршити у складу са роком предвиђеним

Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама –
чл.4 став 1. (Сл.Гл.РС број 119/12 и 68/2015) а у складу са динамиком извршења
услуга.

Члан 9.

Пројектант је дужан да најкасније 15 дана по потписивању уговора, као средство
финансијског обезбеђења, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од 10% вредности уговорене цене предметних радова,
чија важност мора бити најмање 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак
услуга. Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив без приговора.
Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања,
плативу на први позив без приговора, у износу траженог аванса са ПДВ-ом и са
роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак услуга
(гласи на Етнографски музеј) извођач предаје наручиоцу уз захтев за исплату
аванса, а након предаје банкарске гаранције за добро извршење посла.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.

РОК ЗАВРШЕТКА УСЛУГА
Члан 10.
Пројектант се уводи у посао након достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла а сматра се да је уведен у посао кад му се омогући увид у објекат и када му
Наручилац преда Идејно решење бироа Шипинг д.о.о.. Пројектант је дужан да чува
Идејно решење бироа Шипинг д.о.о. и да га на захтев Наручиоца врати у року од 3 дана.
Уколико задоцни са испуњењем своје обавезе из претходног става, Пројектант је дужан
Наручиоцу платити уговорну казну у висини 0,2% уговорене цене из члана 7. Уговора, за
сваки дан прекорачења уговореног рока до максималних 5%
У року од 15 дана од дана потписивања уговора Пројектант је дужан да формира
пројектантски тим у складу са чланом 5. овог уговора и да достави Наручиоцу решење о
именовању чланова тима.
У року од 120 дана од дана увођења у посао Пројектант је дужан да заврши пројекат за
грађевинску дозволу.
Уколико Пројектант не испоштује горе наведене рокове сматра се да Наручилац има право
да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Рок за израду Пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење радова на згради
Етнографског музеја у Београду, Студентски трг 13 је 240 дана од увођења у посао као и
додатни рок од 30 дана за поступање по примедбама техничке контроле (уколико се не
врши паралелно са израдом пројектне документације) и додатни рок од 30 дана за
поступање по примедбама МУП РС, сектор за ванредне ситуације и других институција
које су дале услове за пројектовање.

У рок од 240 дана се не урачунава период од предаје пројекта на техничку контролу,
односно на сагласност МУП РС, Сектора за ванредне ситуације и комуналних кућа па до
добијања првих извештаја наведених институција.
Члан 11.

Након завршеног Пројекта за грађевинску дозволу са позитивном техничком
контролом, Пројектант је дужан да преда Наручиоцу 6 (шест) примерака пројекта за

грађевинску дозволу у складу са чланом 4. став 1. уговора
Након финалне техничке контроле пројекта и сагласности МУП РС, Сектор за
ванредне ситуације Пројекатант је дужан да преда Наручиоцу 6 (шест) примерака
пројекта за извођење у складу са чланом 4. став 1. уговора.
ПРИМОПРЕДАЈА ПРОЈЕКТА
Члан 12.
По завршетку израде Пројеката из члана 1. Уговора, извршиће се примопредаја истих о
чему ће се сачинити Записник који ће бити оверен и потписан од стране овлашћених лица
оба уговарача.
Члан 13.
Пројактант задржава морално ауторско право на предметној техничкој документацији
(Пројеката из члана 2. Уговора). Пројектант нема право да наведену документацију
умножава, преда трећим лицима, јавно публикује или користи на другим својим
пословима, без изричите писмене сагласности Наручиоца. Наручилац задржава право да
умножава предметну техничку документацију за своје потребе, као и да изврши одређене
измене у пројектној документацији коју је израдио Пројектант, било пре или у току
извођења радова, без посебне сагласности Пројектанта.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача.

Члан 15.
Уговор престаје да важи:
- споразумом уговорних страна,
- једностраним раскидом од стране Наручиоца уколико Пројектант не
испуњава или делимично испуњава своје обавезе предвиђене Уговором, као
и у случају непоштовања уговорених рокова

-

једностраним раскидом од стране Пројектанта уколико Наручилац не
испуњава своје обавезе предвиђене Уговором,
једностраним раскидом било које уговорне стране без навођења разлога за
то
и у другим случајевима предвиђеним Законом.

У било којем случају престанка важења Уговора из претходног става, овог члана, отказни
рок је 7 (седам) дана, у којем су оба уговарача дужна да извршавају своје уговорене
обавезе до истека отказног рока.
Члан 16.
За све што није регулисано Уговором примењиваће се позитивни законски прописи.
Члан 17.
Уговорне стране сарађују у добром духу професионалних односа и узајамног поверења, па
све евентуалне спорове ће решавати споразумно, а у случају када то није могуће, надлежан
је Привредни суд у Београду.
Члан 18.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.

За ПРОЈЕКТАНТА
_________________________

За НАРУЧИОЦА
др Мирјана Менковић,
директор

НАПОМЕНА: Достављени модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све
елементе модела уговора

VIII. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА И
ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂАЧ
ДОСТАВЉА НА ОБРАСЦИМА ОД 1-14
Понуђач је у обавези да достави и другу документацију на прописаним обрасцима
од броја 1 до 14, којом доказује испуњеност обавезних и додатних услова у складу
са упутством како се доказује испуњење тих услова датих у конкурсној
документацији, и то:
1. Финансијски капацитет (Образац 1), (Образац 1a),
2 Образац изјаве о испуњењу услова пословног капацитета (Образац 2.1.), образац
референтне листе (Обрасци 2.1.а, 2.1.б, 2.1.ц), са потврдама референтних
наручилаца (Образац 2.2),
3. Кадровски капацитет (Образац 3),
4. Техничка спецификација предмета јавне набавке – структура цене (Образац 4),
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 5),
6. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст. 2 ЗЈН (Образац 6),
7. Изјава да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (Образац 7),
7. Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 8),
8. Трошкови припреме понуде (Образац 9),
9. Записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца (Образац 10)
10. Образац за навођење кључног техничког особља (Образац 11)
11. CV (радна биографија) за кључно техничко особље (Образац 12)
12. Изјава кључног техничког особља о расположивости (Образац 13)
12. Изјава понуђача да ће уколико буде закључио уговор о пројектовању, именовати
кључно особље за одговорне пројектанте одговарајућег пројекта (Образац 14)

Образац бр. 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ
КАПАЦИТЕТА КОЈИ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАО У СКЛАДУ СА ЧЛ. 76. ЗЈН
У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/2015),
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________
(навести назив и седиште), наступајући у предметној јавној набавци 2-ОП-2015,
1. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо, да смо у својству
понуђача у претходне три године – 2012, 2013. и 2014. године, остварили позитиван
биланс, односно да у траженом обрачунском периоду нисмо пословали са губитком.
За услов наведен под 1. понуђач треба: да попуни, потпише и печатом овери ову Изјаву,
уз коју као обавезан доказ прилаже Извештај о бонитету за 2012, 2013, и 2014. годину,
(Образац БОН-ЈН), који за домаће понуђаче издаје Агенција за привредне регистре
Републике Србије. Испуњење наведеног услова под 1.1. цениће се на основу Извештаја о
бонитету трећи део – сажети биланс успеха, ред. бр. 26. под Е. „НЕТО ГУБИТАК“.
______________________________________________________________________
2. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у временском
периоду од 180 дана пре објављивања позива за предметну јавну набавку (од дана када је
јавни позив објављен на Порталу) све време били ликвидни.
За услов наведен под 2. понуђач треба: да попуни, потпише и печатом овери ову Изјаву,
уз коју као обавезан доказ прилаже потврду да као дужник нема евидентиране основе и
налоге у принудној наплати, или потврду о броју дана неликвидности – коју издаје
Народна банка Србије.
______________________________________________________________________

Датум __________године

М.П.

ПОНУЂАЧ
(СВАКИ ЧЛАН ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 1А
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ
КАПАЦИТЕТА КОЈИ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАО У СКЛАДУ СА ЧЛ. 76. ЗЈН
У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/2015),
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________
(навести назив и седиште), наступајући у предметној јавној набавци 2-ОП-2015,
1. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо у временском
периоду за претходне три године (2012, 2013. и 2014. години), збирно остварили приход у
укупном износу од ___________________дин. (попуњава понуђач) што је више од
захтеваног мин. 80.000.000,00 динара
За услов наведен под 1. понуђач треба: да попуни, потпише и печатом овери ову Изјаву,
уз коју као обавезан доказ прилаже Извештај о бонитету за 2012, 2013, и 2014. годину,
(Образац БОН-ЈН), који за домаће понуђаче издаје Агенција за привредне регистре
Републике Србије. Испуњење наведеног услова цениће се на основу Извештаја о бонитету
трећи део – сажети биланс успеха – позиција под А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА, под 1. I. Пословни приходи.
Датум __________године

М.П.

ПОНУЂАЧ
(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2.1.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ
КАПАЦИТЕТА КОЈИ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАО У СКЛАДУ СА ЧЛ. 76. ЗЈН
У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/2015),
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________
(навести назив и седиште), наступајући у предметној јавној набавци 2-ОП- 2015,
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо, да смо за реализовали
следеће услуге израде пројекта и то:
-

Да у последњих 5 година пре дана објављивања позива за подношење
понуда у овој јавној набавци имамо урађен најмање један главни
архитектонски или архитектонско-грађевински пројекат за реконструкцију,
адаптацију или санацију објекта који је у режиму заштите споменика
културе минималне површине од 2000 м2

-

Да у последњих 5 година пре дана објављивања позива за подношење
понуда у овој јавној набавци имамо израђена најмање два главнa пројектa
(главни пројекат укључује кумулативно: архитектонски односно
архитектонско-грађевински, машински и електро пројекат) за изградњу
новог или реконструкцију постојећег објекта високоградње пословног типа
[пословни објекти административног типа, хотелски објекти, банке, школе,
позоришта, болнице], сваки минималне површине 10.000 м2

-

Да у последње 3 године пре дана објављивања позива за подношење понуда
у овој јавној набавци имамо има израђен најмање један главни пројекат
(главни пројекат укључује кумулативно: архитектонски односно
архитектонско-грађевински, машински и електро
пројекат) за
реконструкцију, адаптацију или санацију за објекат типа, као што је и
предмет ове јавне набавке (музеј, библиотека, галерија, архив ) минималне
површине 1000 м2

Датум __________године

ПОНУЂАЧ
М.П. (НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2.1.а
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, у својству понуђача
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(навести назив и седиште)
наступајући у предметној јавној набавци 2-ОП-2015, изјављујемо да су подаци наведени у
наредним референтним листама, истинити.
Референтна листа за главни архитектонски или архитектонско-грађевински пројекат за
реконструкцију, адаптацију или санацију објекта који је у режиму заштите споменика
културе минималне површине 2000 м2
Назив и место
Наручиоца

Врста услуге и назив
објекта

Датум
Површина
реализације
објекта у м2
уговора

Р.бр.

1.
2.
3.
4.
За сваку ставку наведену у референтним листама у обрасцу 2.1.а, понуђачи су дужни да у
виду доказа приложе фотокопије уговора за израду документације са прилозима у
којима се види врста и површина објеката, као и потврде претходних Наручилаца да
су услуге извршене – Образац 2.2. (оба доказа кумулативно)
 На основу Закона о јавним набавкама Наручилац задржава право накнадне
провере свих навода који су дати у оквиру доказа које је понуђач доставио.
Напомена: У случају већег броја података понуђач може да фотокопира приложени
образац референц листе.
Датум __________године

М.П.

ПОНУЂАЧ
(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)
______________________
(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Образац бр. 2.1.б

Референтна листа за главне пројекте
(главни пројекат укључује кумулативно:
архитектонски односно архитектонско-грађевински, машински и електро пројекат) за
изградњу новог или реконструкцију постојећег објекта високоградње пословног типа,
сваки минималне површине 10.000 м2
Назив и место
Наручиоца

Врста услуге и назив
објекта

Датум
Површина
2 реализације
објекта у м
уговора

Р.бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
За сваку ставку наведену у референтним листама у обрасцу 2.1.б, понуђачи су дужни да у
виду доказа приложе фотокопије уговора за израду документације са прилозима у
којима се види врста и површина објеката, као и потврде претходних Наручилаца да
су услуге извршене – Образац 2.2. (оба доказа кумулативно)
 На основу Закона о јавним набавкама Наручилац задржава право накнадне
провере свих навода који су дати у оквиру доказа које је понуђач доставио.
Напомена: У случају већег броја података понуђач може да фотокопира приложени
образац референц листе.
Датум __________године

М.П.

ПОНУЂАЧ
(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)
______________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2.1.ц
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
Референц листа за главне пројекте (главни пројекат укључује кумулативно: архитектонски
односно архитектонско-грађевински, машински и електро пројекат) за изградњу,
реконструкцију, адаптацију или санацију за објекат типа као што је и предмет ове јавне
набавке (музеј, библиотека, галерија, архив) минималне површине 1.000 м2
Назив и место
Наручиоца

Врста услуге и назив
објекта

Датум
Површина
2 реализације
објекта у м
уговора

Р.бр.

1.
2.
3.
4.
5.
За сваку ставку наведену у референтним листама у обрасцу 2.1.ц, понуђачи су дужни да у
виду доказа приложе фотокопије уговора за израду документације са прилозима у
којима се види врста и површина објеката, као и потврде претходних Наручилаца да
су услуге извршене – Образац 2.2. (оба доказа кумулативно).
 На основу Закона о јавним набавкама Наручилац задржава право накнадне

провере свих навода који су дати у оквиру доказа које је понуђач доставио.

Напомена: У случају већег броја података понуђач може да фотокопира приложени
образац референц листе.
Датум __________године

М.П.

ПОНУЂАЧ
(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)
______________________
(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2.2.
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – РЕФЕРЕНЦА
У складу с чланом 77. Закона о јавним набавкама, у својству наручиоца/ корисника услуга
Назив наручиоца/корисника: __________________________________________________
Седиште: _________________________________________________________
Улица и број: ______________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Матични број: ______________________________________________________
ПИБ: ______________________________________________________________
Издаје се следећа

ПОТВРДА

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да је
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
у периоду од ______________________, до ________________ реализовао следећу услугу
израде главног пројекта:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ површине
________________ м2 (навести врсту/врсте пројекта, назив и врсту објекта и његову
површину)
Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке, бр. набавке 2-ОП-2015, и у друге
сврхе се не може користити.
Место: __________________
Датум: _________________

М.П.

Референтни наручилац
_____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Овај образац фотокопирати у потребном броју примерака.

Образац бр. 3

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Списак и квалификациона структура радника којима се доказује испуњеност
услова у погледу кадровског капацитета

Р.бр.

Име и презиме радника

Стручна спрема

Лиценца/
Потврда о
положеном
стручном испиту
МУП

Основ
ангажовања
(радни однос на
неодређено време
или други основ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 7
поглавља IV-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, где је наведен и минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да
располаже.
У случају потребе, образац фотокопирати.
Датум:
_______________________

Печат:

Потпис одговорног лица:
_____________________

TEХНИЧКA СПEЦИФИКAЦИJA
ПРEДМEТA JAВНE НAБAВКE – СTРУКTУРA ЦEНE
Р. Бр

ОПИС

1

архитектонски пројекат

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oбрaзaц 4
Цена за
пројекат

грађевински пројекат конструкције
пројекат хидротехничких инсталација водовода и канализације
пројекат стабилне аутоматске инсталације за гашење пожара
пројекат електроенергетског прикључка
пројекат електроенергетских инсталација
пројекат електромоторног погона и система за надзор и
управљање
пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација
пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву
пожара
пројекат машинских инсталација
пројекат лифтова
елаборат енергетске ефикасности објекта
елаборат/пројекат заштите од пожара
пројекат звучне заштите од буке машинских инсталација
Технолошки елаборат просторија у објекту – преглед распореда
опреме, преглед радних и амбијенталних услова и захтеваних
инсталација по просторијама укључујући безбедоносну процену
ризика
УКУПНО без ПДВ
ПДВ (20%)
УКУПНО са ПДВ

Од уговорене вредности услуга вредности услуга 30% је вредност пројекта за
грађевинску дозволу, а 70% је вредност пројекта за извођење радова.
Ценом су обухваћена и сва снимања и испитивања постојећег објекта.
Дaтум:
__________________

Пeчaт:

Пoтпис oдгoвoрнoг лицa:
___________________________

Образац 5

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________,
(Назив понуђача)
даје се:
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за
извођење радова на згради Етнографског музеја у Београду, Студентски трг 13,
Београд, бр 2/ОП/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ. 2 ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач....................................................................................[навести назив понуђача]
је, при састављању своје понуде у поступку јавне набавке услуге израде пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у
Београду, Студентски трг 13, Београд, бр 2/ОП/2015, поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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

ОБРАЗАЦ 7.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да немамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну
набавку услуга – Набавка услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и
пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у Београду,
Студентски трг 13, Београд, бр 2/ОП/2015.

Датум

________________

Понуђач (носилац посла)

М.П.

__________________

(Потпис Овлашћеног лица понуђача)

Образац 8.

ИЗЈАВА
О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач ________________________________________________________,
из ___________________________, се обавезује да ће, истовремено са
потписивањем додељеног уговора о јавној набавци услуге израде пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на згради Етнографског музеја у
Београду, Студентски трг 13, Београд, бр 2/ОП/2015,
доставити Наручиоцу
средства финансијског обезбеђења која су предвиђена Конкурсном документацијом
и Уговором, и то:
-

банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%
вредности уговорене цене предметних радова, чија важност мора
бити најмање 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак услуга.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и
платива на први позив без приговора

-

Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања, плативу на први позив без приговора, у износу траженог
аванса са ПДВ-ом и са роком важности најмање 30 дана дужим од
уговореног рока за завршетак услуга (гласи на Етнографски музеј)
извођач предаје наручиоцу уз захтев за исплату аванса, а након
предаје банкарске гаранције за добро извршење посла

У ________________,
_______________2015.год

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
М. П.

_____________________________

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

Образац 9.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________
_______________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 2/ОП/2015, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Датум
________________

ПОНУЂАЧ
М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

_________________

Образац 10.
ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА
Записник је сачињен између:
1. Овлашћеног лица Понуђача
__________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача),
__________________________________________________________________
(име и презиме и ЈМБГ овлашћеног лица понуђача),
2. Представника Наручиоца __________________________________________
(име и презиме овлашћеног лица Наручиоца).
Овлашћено лице понуђача извршило је увид у објекат Наручиоца – зграда
Етнографског музеја у Београду, а ради припреме понуде за услугу израде пројекта
за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова предмет јавне набавке број
2/ОП/2015 , у улици Студентски трг 13 у Београду ,
дана ______________________ (датум вршења увида),
У Београду________ 2015. године

Овлашћено лице Понуђача:

Овлашћено лице Наручиоца:

__________________________

__________________________

Печат Понуђача

Печат Наручиоца

Образац 11.
ОБРАЗАЦ ЗА НАВОЂЕЊЕ КЉУЧНОГ ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА
На реализацији услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за
извођење радова, предмет јавне набавке број 2/ОП/2015 , у улици Студентски трг
13 у Београд, биће анагажовани као кључно особље следећа лица:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СТРУКА
архитекта
грађевински инжењер
машински инжењер
електро инжењер

Датум
________________

ПОНУЂАЧ
М.П.

_________________

Образац 12.
БИОГРАФИЈА КЉУЧНОГ ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА

Curriculum Vitae (CV)
_______________________________________
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

Предложено ангажовање на пословима:

_______________________________

Назив фирме у којој је запослен:

_______________________________

Име и презиме:

_______________________________

Професија:

_______________________________

Датум и место рођења:

_______________________________

Држављанство:

_______________________________

Радни стаж у струци (опште искуство):

_____ година

Чланство у професионалним удружењима и посебна овлашћења (лиценце):
•
•
•
•
•

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Образовање:
•
•
•
•
•

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Хронологија запослења:
•
•
•
•

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Кључне квалификације и референце (Релевантне за предложено ангажовање):
•
•
•
•
•

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Напомена: посебно навести искуство као одговорни пројектант на објектима
високоградње пословног типа [пословни објекти административног типа, хотелски
објекти, банке, школе, позоришта, болнице и сл.], сваки минималне површине
10.000 м2 . За сваку референцу доставити решење о именовању и навести
наручиоца и контакт особу (телефон и/или е-маил) ради провере
•
•
•
•
•

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Напомена: посебно навести искуство као одговорни пројектант на објектима
сличног типа као што је предмет ове јавне набавке (музеј, библиотека, галерија,
архив). За сваку референцу доставити решење о именовању и навести наручиоца и
контакт особу (телефон и/или е-маил) ради провере
Друге вештине: (нпр. познавање рада на рачунару и сл.):
• ________________________________
• ________________________________
• ________________________________
Страни језици:

Језик

Чита

Говори

Пише

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су напред
наведени подаци тачни
Место и датум:

Потпис лица чија је биографија

Фотокопирати приложени образац у потребном броју примерака. Дозвољено је

доставити БИОГРАФИЈУ КЉУЧНОГ ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА у слободној
форми, поштујући тражене информације у оквиру датог обрасца.
На основу Закона о јавним набавкама Наручилац задржава право накнадне провере
свих навода који су дати у оквиру доказа које је понуђач доставио.

Образац бр. 13.
ИЗЈАВА КЉУЧНОГ ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА О РАСПОЛОЖИВОСТИ
_______________________________________
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)

Ја __________________ (име кључног осбља) изјављјујем да ћу бити расположив за
ангажовање на пословима одговорног пројектанта за пројекат
_____________ на

реализацији услуга израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за
извођење радова на згради Етнографског музеја у Београду, Студентски трг 13,
Београд, који су предмет јавне набавке број 2/ОП/2015 , у периоду од октобра 2015
до краја 2016. године.

Место и датум:

Потпис лица

Образац бр. 14.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ УКОЛИКО БУДЕ ЗАКЉУЧИО УГОВОР О
ПРОЈЕКТОВАЊУ, ИМЕНОВАТИ КЉУЧНО ОБОБЉЕ ЗА ОДГОВОРНЕ
ПРОЈЕКТАНТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОЈЕКТА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ће
понуђач _____________________________________ (навести назив и седиште)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________у случају да буде изабран у својству најповољнијег понуђача,
односно да нам буде додељен уговор као најповољнијем понуђачу, по набавци бр. 2ОП-2015, именовати кључно особље наведено у тендерској документацији за
одговорне пројектанте одговарајућег пројекта. Без посебне сагласности наручиоца,
наведена лица неће бити замењена другим лицима.

Датум __________године
М.П.

ПОНУЂАЧ
(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)
___________________________________
(потпис овлашћеног лица)

PROJEKTNI ZADATAK
Za izradu Glavnih projekata za građevinsku dozvolu i projekata za izvođenje radova na
rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji zgrade Etnografskog Muzeja
UVOD

Investitor: Etnografski muzej, Studentski trg br. 13, Beograd
Objekat: Etnografski muzej Su+Pr+M+6
Lokacija: Studentski trg br.13, Beograd, K.O. Stari grad K.P. 796
Obim intervencije: 5.500m²

Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje uraditi u skladu sa zahtevima iz
priloženih prostornih analiza i analiza potrebnih intervencija na instalacijama i na osnovu
zahteva Naručioca. Potrebno je izraditi sledeće projekte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arhitektonski projekat
Građevinski projekat konstrukcije
Projekat hidrotehničkih instalacija vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže
Projekat stabilne automatske instalacije za gašenje požara
Projekat elektroenergetskog priključka
Projekat elektroenergetskih instalacija
Projekat elektromotornog pogona i sistema za nadzor i upravljanje
Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija
Projekat stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara
Projekat termotehničkih instalacija
Projekat liftova
Elaborat energetske efikasnosti objekta
Elaborat i Projekat zaštite od požara
Projekat zvučne zaštite od buke mašinskih instalacija
Tehnološki elaborat prostorija u objektu i bezbedonosna procena rizika

Tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i drugim važećim
zakonskim i podzakonskim aktima čija je primena obavezna pri izradi predmetne
dokumentacije.
Projektant je dužan da pruži dokaze o funkcionalnosti odnosno primeni tehničkog rešenja,
srazmerno projektnom zadatku, kao i kvalitetu predviđenog materijala za ugrađivanje i
opreme u izrađenoj tehničkoj dokumentaciji, što će detaljno objasniti u tehničkom opisu i
specifikaciji korišćenih standarda ili prilaganjem atesta.
Projektant je dužan da na nedeljnom nivou prisustvuje koordinacionim sastancima sa timom
za praćenje projekta, i između ostalog, da prezentuje napredak u izradi projekta.
Ako interna kontrola naručioca zahteva izmenu pojedinih materijala ili opreme koju projektant
predviđa u tehničkoj dokumentaciji, projektant je dužan da ovu izmenu omogući.
Projektant je dužan da u sklopu izrađene tehničke dokumentacije, u pogledu kvaliteta
predviđenog materijala za ugrađivanje i opreme, precizno definiše vrstu, tehničke
karakteristike, kvalitet, količine, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije
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kvaliteta, kao i druge potrebne elemente od značaja za izvođenje radova po usvojenoj
tehničkoj dokumentaciji.
Tehničke specifikacije su obavezan sastavni deo dokumentacije. Prilikom definisanja
tehničkih specifikacija projektant treba da:
•
precizno definiše materijal i opremu za ugradnju, tako da tehničke specifikacije
moraju omogućiti da se nabavka dobra, usluge ili radova, koji će se sprovesti u skladu sa
usvojenom tehničkom dokumentacijom, opiše na način koji je jasan i objektivan i koji
odgovara stvarnim potrebama naručioca;
•
prilikom određivanja tehničkih specifikacija može se pozvati na srpske, evropske,
međunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta, u kom slučaju navođenje standarda
mora da bude praćeno rečima „ili odgovarajuće“ (osim ukoliko se tehnički propis poziva na
srpski standard, takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnički propis, bez
navođenja reči ''ili odgovarajuće'') ili da se opredeli za drugi način određivanja tehničkih
specifikacija, odnosno da opiše željene karakteristike i funkcionalne zahteve (materijala ili
opreme). Ukoliko se Projektant opredeli da opiše željene funkcionalne karakteristike
materijala ili opreme iste moraju da budu dovoljno jasne i precizne;
•
ne može da koristi niti da se poziva na tehničke specifikacije ili standarde koje
označavaju dobra, usluge ili radove određene proizvodnje, izvora ili gradnje, niti može da
naznači bilo koji robni znak, patent ili tip, posebno poreklo ili proizvodnju, kao ni bilo koju
drugu odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti određenom ponuđaču ili bi
mogao neopravdano eliminisati ostale. U slučaju da projektant ne može da opiše predmet
ugovora na način da specifikacije budu dovoljno razumljive, navođenje robnog znaka,
patenta, tipa ili proizvođača mora biti praćeno rečima „ili odgovarajuće“;
•
bitni zahtevi koji nisu uključeni u važeće tehničke norme i standarde, a koji se
odnose na zaštitu životne sredine, bezbednost i druge okolnosti od opšteg interesa, moraju
da se primenjuju i da se navedu u tehničkoj dokumentaciji.
Napomena 1:
Dizajn izložbenog prostora na nivoima Prizemlje, Međusprat i Prvi Sprat se radi po
posebnom rešenju, koje će biti predmet posebnog projekta i posebne javne nabavke.
Enterijer tog prostora i prateće instalacije će biti predmet izrade drugih projekata koji takođe
nisu predmet ove Javne Nabavke. Prilikom izrade projektne dokumentacije proceniti i
predvideti potrebne kapacitete u instalacijama i sistemima za izložbeni prostor.

Napomena 2:
Na raspolaganju izvođaču će biti sledeća tehnička dokumentacija:
1. Analiza prostornih mogućnosti i ograničenja objekta Etnografskog muzeja:
• Analiza postojeće funkcionalne organizacije prostora
• Novoprojektovana namena površina
• Analiza potrebnih arhitektonsko gradjevinskih intervencija
2. Analiza potrebnih intervencija na instalacijama
• Elektro instalacija jake struje
• Elektro instalacije telekomunikacionih i signalnih instalacija
• Hidrotehničke instalacije
• Termotehničke instalacije
• Instalacije klimatizacije i ventilacije
• Zaštita od požara
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Prilikom obilaska objekta u toku pripreme ponude, što je obaveza ponuđača, tehnička
dokumentacija će ponuđačima biti data na uvid. Arhitektonski Projekat postojećeg stanja će
izvođaču biti na raspolaganju u dwg. formatu.

PZ UVOD
strana - 3 -

PROJEKTNI ZADATAK
Za izradu Glavnog arhitektonsko-građevinskog projekata Adaptacije i Rekonstrukcije objekta
Etnografskog Muzeja

1. OPŠTI PODACI

Investitor: Etnografski muzej, Studentski trg br. 13, Beograd
Objekat: Etnografski muzej Su+Pr+M+6
Lokacija: Studentski trg br.13, Beograd, K.O. Stari grad K.P. 796
2. DOKUMENTACIJA KORIŠĆENA ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA
•

Geodetska podloga, od Jula.2011. godine.

•

Arhitektonsko gradjevinski projekat izvedenog objekta

•

Stručna uputstva za kontrolu uslova u okruženju zbirki, CIK Beograd, 2014.g.

•

Stručna uputstva za odlaganje muzejskih predmeta u depou, CIK Beograd, 2014.g.

•

Stručna uputstva za rukovanje muzejskim predmetima, CIK Beograd, 2014.g.

•

Stručno uputstvo o uslovima i načinu čuvanja i korišćenja umetničko istorijskih dela,
Narodni muzej Beograd, br.198/4 od 11.06.2001.g.

•

Pravilnik o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko informacione delatnosti
(’’Službeni glasnik’’, br. 39/13)

•

Evrokod1, Dejstva na konstrukcije, deo 1-1: zapreminske težine, sopstvena težina, korisna
opterećenja za zgrade; Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009.g.

•

Projekat fasade, Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda, 20XX.g.

2. ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO REŠENJE

Istorijat
Zgrada u kojoj je smešten Etnografski muzej izgradjena je 1934.g. po projektu arhitekte
Aleksandra Djordjevića, za potrebe nekadašnje Beogradske berze, kao objekat poslovno
stambene namene. Kao velika javna gradjevina na istaknutom položaju u okviru ambijenta
Studentskog trga predstavlja značajno delo arhitektonsko urbanističke vrednosti. Kategorisan
kao spomenik kulture, (Odluka, ’’Sl. list grada Beograda’’ br. 23/84).
U zgradu se Etnografski muzej useljava avgusta 1951.g. Muzej danas čuva oko 200 000
muzealija, medju kojima je više od 56 000 etnografskih predmeta.
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Urbanistički koncept
Objekat Etnografskog muzeja se nalazi na katastarskoj parceli broj 796, katastarske opštine Stari
grad, u Beogradu.
Pozicioniran je na uglu Ulice Uzun Mirkove i Studentskog trga, spratnosti Su+Pr+M+6, deo je
blokovskog načina gradnje, prema ulici Uzun Mirkovoj naslonjen je na objekat spratnosti P+5, a
prema Studentskom trgu naslonjen je na objekat spratnosti P+7.
Apsolutna kota prizemlja objekta je 113,03mnv; relativna kota prizemlja je ±0.00. Najviša tačka
krova je na relativnoj koti +36,78.
Objektu se pristupa na sledeći način: sa Studentskog trga se nalaze glavni ulaz u muzej i
službeni ulaz, a iz Ulice Uzun Mirkove je drugi službeni ulaz, i ekonomski ulaz.
Funkcionalna organizacija
Objekat se sastoji od suterenske etaže, prizemlja, medjusprata i šest spratova. Postojećom
organizacijom prostora osnovne funkcije muzeja depoi, kustosi i radionice nisu pozicionirane na
način koji bi obezbedio kvalitetnu komunikaciju i bezbedan prijem, skladištenje, rad na
predmetima i izlaganje.
Usvojeno idejno rešenje od strane radne grupe Etnografskog muzeja (rešenje br. 283/1 od
12.03.2015.g.), sadrži novoprojektovanu funkcionalnu organizaciju prostora koja je obradjena
kroz tri grupe grafičkih priloga:
1. Novoprojektovano rešenje
2. Postojeći i novoprojektovani plan namena površina
3. Intervencije na postojećem stanju i na novoprojektovanom rešenju
Uporednom analizom navedenih grafičkih priloga je definisan Projektni zadatak za izradu
Projekta za dobijanje gradjevinske dozvole i Projekta za izvodjenje, a u svemu prema važećem
Zakonu o planiranju i izgradnji.
Projektni zadatak
Situaciono rešenje
Zadržava se glavni ulaz na stalnu izložbenu postavku sa Studentskog trga, kao i pomoćni
službeni ulaz u muzej.
Ulaz u muzej iz Ulice Uzun Mirkove je glavni službeni ulaz, kao i drugi ekonomski ulaz i ulaz u
bioskop.
Postojeći ekonomski ulaz nepovoljno utiče na bezbednost transporta muzealija, kao i samog
saobraćaja u Ul. Uzun Mirkovoj. Idejnim rešenjem je planirano izmeštanje glavnog ekonomskog
ulaza, iz Ul. Studentski trg, gde se postojeći lift menja teretnim liftom, a preko ovog ulaza se
obezbedjuje i prilaz dvorištu i prijemnoj sobi.
Komunikacije
Postojeće vertikalne komunikacije
- Dva stepeništa sa liftom za zaposlene od prizemlja do šestog sprata
- Stepenište kroz tri etaže izložbenog prostora od prizemlja do prvog sprata
- Ekonomsko stepenište i teretni lift od suterena do prvog sprata i stepenište do polunivoa
prvog sprata
Postojeći lift prema ulazu sa Studentskog Trga treba da se promeni u teretni lift u maksimalno
dozvoljenom gabaritu.
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Tri
etaže
izložbenog
prostora povezane su
samo stepeništem, nije
omogućen pristup licima
sa invaliditetom. Planirana
je ugradnja lifta za invalide
uz
stepenišni
prostor
prema Ulici Uzun Mirkovoj.
Denivelacija
izložbenog
prostora
na
etaži
medjusprata rešena je
vertikalno
podiznom
platformom za invalidna
lica.

Horizontalne komunikacije, od drugog do šestog sprata, ne obezbedjuju kontinuitet pristupa svim
prostorijama na etažama.
Planirane su komunikacije koje obezbedjuju kontinuitet u kretanju zaposlenih i muzealija kao i
evakuacioni put u svemu prema Zakonu o protiv požarnoj zaštiti za ovu kategoriju objekata. Kao
završnu obradu podova, zidova i plafona ovih prostora izabrati negorive materijale.
Prostorna organizacija objekta
Obezbedjenje kvalitetne i bezbedne medjusono povezane funkcionalne organizacije prostora i
aktivnosti muzeja, polazna je osnova izrade ovog Idejnog rešenja.
Etnografski muzej je smešten u zgradi koja nije projektovana za ovu namenu, gradjena kao deo
gradskog bloka, bez mogućnosti proširenja. Analizom postojeće organizacije, a poštujući
osnovne uslove izlaganja, smeštanja i rukovanja muzealijama usvojen je koncept izrade Idejnog
rešenja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oslobadjanje zaposednutih prostora
Izložbeni prostori se zadržavaju
Obezbedjenje bezbednog prijema i otpremanja predmeta
Komunikacija medjusobno povezanih aktivnosti
Grupisanje prostora depoa
Grupisanje stručnih službi
Zadržavanje funkcionalno organizovanih prostora
Savremeni uslovi čuvanja i tretiranja muzealija

OSLOBADJANJE ZAPOSEDNUTIH PROSTORA

Osnovna ideja je stavljanje u funkciju Etnografskog muzeja svih prostora zaposednutih drugim
namenama. Na ovaj način se obezbedjuje proširenje prostora za smeštaj i rad stručnih službi.
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IZLOŽBENI PROSTOR

Zadržava se izložbeni prostor stalne postavke Etnografskog muzeja koji zauzima najveći deo
etaža prizemlja, medjusprata i prvog sprata, a izložbeni prostor za povremena izlaganja smešten
je na etaži prizemlja u sali na uglu Ul. Uzun Mirkove i Studentskog trga. Na etaži prizemlja se
nalazi i knjižara Etnografskog muzeja, desno od glavnog ulaza, a u zoni stepeništa koje povezuje
sve etaže izložbenog prostora, nalazi se prodavnica suvenira. Na medjuspratu je dečija radionica
i radionica za osobe sa invaliditetom.
Pripadajući prostor navedenih namena je predmet izrade Projekta enterijera i Projekta nove
postavke stalne izložbe Etnografskog muzeja.
Ovim idejnim rešenjem predvidjena je ugradnja lifta i vertikalne podizne platforme za osobe sa
invaliditetom, kao i toalet za osobe sa invaliditetom na etaži prizemlja.

Predvidjeno je proširenje
izložbenog prostora na
etaži
medjusprata
zatvaranjem galerijskog
otvora izmedju prizemlja i
medjusprata čeličnom ili
drvenom konstrukcijom
sa staklenim podom,
prostor se koristi za
izlaganje, vizuelni efekat
kao na slici.

OBEZBEDJENJE BEZBEDNOG PRIJEMA I OTPREMANJA PREDMETA

Postojeći ekonomski ulaz je samo ulaz uz veoma prometnu i usku ulicu, ne postoji prostor uz
objekat za istovar-utovar, što direkto utiče na bezbednost muzealija i ometanje saobraćaja. Put
predmeta za prijem i otpremanje je komplikovan i dug. U neposrednoj blizini ne postoje prostori
prateće namene.
Na etaži suterena nalazi se podstanica koja nije u funkciji. Idejnim rešenjem projektovani su svi
prateći sadržaji neophodni za prijem i otpremanje predmeta na etaži suterena. Svi potrebni
prateći sadržaji definisani su u grafičkim prilozima Idejnog rešenja i Planom namena. Prostor
dezinfekcione komore je proširen u skladu sa potrebama savremenog načina tretmana
predmeta, potrebnu opremu projektovati po svim tehnološkim pravilima za, od strane muzeja
izabranu, vrstu i način tretmana.
Pristup sobi za prijem predmeta ostvaren je iz pravca Ul. Studentski trg, teretnim liftom do
suterenske etaže i dalje zastakljenim koridorom do prijemne sobe. Na ovaj nacin se obezbedjuje
maksimalna bezbednost predmeta prilikom transporta kroz zgradu muzeja.
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KOMUNIKACIJA MEDJUSOBNO POVEZANIH AKTIVNOSTI

Objekat ne poseduje kontinualnu komunikaciju povezanih aktivnosti. Osnovna posledica je
nebezbedan tok predmeta i veoma loša komunikacija na liniji prijem-depo-konzervacija-kustos.
Postojeća, a i planirana funkcionalna organizacija nametnula je, kao neophodno, povećanje
kapaciteta teretnog lifta, kako po veličini i nosivosti kabine, tako i po broju stanica.
Idejnim rešenjem je predvidjeno da se lift za zaposlene na ulazu iz ulice Studentski trg promenu
u teretni lift, u postojećem prostoru predvidjena je teretna kabina maksimalnih dimenzija i
nosivosti, a uvodi se dodatna stanica do nivoa suterena.
Ugradnjom lifta sa devet stanica obezbedjuje se kontinuirana vertikalna komunikacija za sve
aktivnosti koje su u službi bezbednosti kako za predmete, tako i za zaposlene muzeja.
Stavljanje u funkciju Etnografskog muzeja, svih zaposednutih prostora i minimalnom
rekompozicijom postojećih prostora projektovana je kontinuirana glavna hotizontalna
komunikacija unutar svih etaža od drugog do šestog sprata. Ovom komunikacijom obezbedjena
je direktna povezanost sve tri glavne vertikalne komunikacije, Studentski trg, Uzun Mirkova i
teretni lift do prvog sprata.
Potrebno je na glavnim komunikacijama-evakuacionim putevima projektovati završne obrade
podova, zidova i plafona kao negorive, a u skladu sa važećim Zakonom o protivpožarnoj zaštiti
za ovu vrstu i kategoriju objekta.
GRUPISANJE PROSTORA DEPOA

Depoi
Analizom postojećeg stanja namene površina ustanovljeno je prisustvo depoa na svim etažama
izuzev etaže prizemlja. Najveća zastupljenost depoa je na etaži suterena i četvrtog sprata, zatim
na etažama petog, šestog sprata i medjusprata. Najmanju površinu zauzimaju depoi in poluetaži
izmedju prvog i drugog sprata i na trećem spratu.
Osnovno pravilo za prostore depoa je da treba da budu fizički odvojeni, koloko je to moguće, od
svih drugih funkcionalnih zona u zgradi, ali povezani na nivou aktivnosti (CIK). U skladu sa ovim
pravilom, u odnosu na postojeću najveću zastupljenost depoa po etažama, oslobadjanjem
zaposednutih prostora na šestom spratu i grupisanjem kustosa na trećem spratu, a naročito
shodno planiranom obezbedjenju klimatskih uslova za smeštanje i čuvanje predmeta, izvršeno je
grupisanje depoa na sledeći način, procenat u odnosu na neto površinu etaže: etaža suterena
~45%, etaža četvrtog sprata ~68%, etaža petog sprata ~67% i etaža šestog sprata ~65%. Depo
na poluetaži prvog sprat je ostao, po zahtevu radne grupe Etnografskog muzeja, dobio je
proširenje iznad završnog stepenišnog kraka. Proširenje izvesti projektovanjem čelične
konstrukcije.
Klimatskih uslovi za depoe na četvrtom, petom i šestom spratu obezbedjeni su formiranjem tri
tehničke prostorije po etaži sa svom potrebnom opremom, odvojene od depoa, sa pristupima sa
glavne horizontalne odnosno vertikalne komunikacione linije.
Projektom je potrebno predvideti adekvatan prilaz, vratima potrebnih dimenzija. Preporuka je da
se predvidi potpuno zamračivanje prozora.
Kroz poseban elaborat tehnologije depoa, koji treba da prethodi ostalim aktivnostima na
projektovanju ovog dela prostora, predvideti smeštaj zbirki u odgovarajući mobilijar, u skladu sa
savremenim načinom skladištenja, kompakt police, prema vrsti predmeta i materijalima od kojih
su izradjeni. Odredjuje se raspored smeštaja imajući u vidu ne samo podelu po zbirkama već i
grupe materijala koje zahtevaju slične uslove za odlaganje i čuvanje. Ukoliko u dve zbirke postoji
materijal koji zahteva posebne uslove, ekonomski i energetski nije prihvatljivo da se za njih
formiraju odvojene celine kako bi se zadovoljila podela po zbirkama. Elaboratom tehnologije
depoa definisati vrstu i tip mobilijara u skladu sa zahtevima naručioca a raspored definisati u
skladu sa mogućnostima prostora i konstrukcije objekta (Naručilac poseduje projekat nove
opreme).

APRIL 2015.

5

Biblioteka
Zadržava se prostor sadašnje pozicije biblioteke na drugom spratu, a po zahtevu radne grupe
Etnografskog muzeja. Idejnim rešenjem je izvršena minimalna korekcija kojom se obezbedjuje
komunikacija sa teretnim liftom, a obezbedjen je prostor za proširenje biblioteke, za skladištenje
knjiga na etaži medjusprata.
Dokumentacija
Zadržava se prostor sadašnje pozicije dokumentacije na trećem spratu, a po zahtevu radne
grupe Etnografskog muzeja. Idejnim rešenjem je izvršena minimalna korekcija kojom se
obezbedjuje komunikacija sa teretnim liftom.
Izradom projekta neophodno je izvršiti proveru statičke sigurnosti objekta, odnosno proveriti
nosivost medjuspratne konstrukcije za sve prostore gde se smeštaju predmeti čija je težina veća
od korisnog opterećenja predvidjenog za stambeno poslovne objekte. Ovo se naročito odnosi na
prostor biblioteke i dokumentacije.
Ako se proverom dobiju rezultati koji nedvosmisleno utiču na stabilnost objekta potrebno je
projektom definisati sistem ojačanja konstrukcije koji neće destruktivno uticati na prostore koji su
neposredno uz i oko prostora na kome se interveniše.
Pojedinačnim projektnim zadacima bliže su definisane smernice za projektovanje svih sistema
instalacija, kao i elaborata, odnosno projekta zaštite od požara.
GRUPISANJE STRUČNIH SLUŽBI

Konzervacija - laboratorije - radionice
Oslobadjanjem zaposednutog prostora u suterenskoj etaži koji ima direktan pristup dvorištu,
stvoreni su uslovi za formiranje radnog prostora konzervacije i obrade različitih materijala. Kako
ova radionica podrazumeva i rad na predmetima velikih dimenzija i težina, neophodno je
projektovati je u neposrednoj blizini prijema i depoa u kojima su smešteni predmeti navedenih
karakteristika, na taj način se povećava bezbednost prilikom prenošenja predmeta.
Direktan pristup dvorištu omogućio je formiranje zastakljenog prostora (zidovi i krovna ravan su
formirani od aluminijumskih profila, zastakljeni termopan staklom) za obradu i transport
predmeta, direktna veza sa prijemnom sobom na kojoj su projektovana dvokrilna vrata prema
ovom prostoru.
Idejnim rešenjem definisana je namena pojedinačnih prostorija sa pripadajućim tehnološkim
procesima, potrebno je projektom predvideti savremenu opremu, a u svemu prema zahtevima
Investitora, odnosno korisnika radionice.
Premeštanjem radionice za različite materijale sa etaže medjusprata na etažu suterena i
premeštanjem foto laboratorije u deo prostora depoa na etaži medjusprata, oslobodjen je prostor
za premeštanje radionice za tekstil sa petog sprata na etažu medjusprata.
Prostor ove radionice je projektovan tako da se odvoji suvi, mehanički i mokri postupak rada na
predmetima. Radionica za mokri postupak snabdevena je opremom koja obezbedjuje kvalitetan
tehnološki proces tretiranja predmeta, potrebno je projektom predvideti savremenu opremu, a u
svemu prema zahtevima Investitora, odnosno korisnika radionice. Tehnologiju radionica obraditi
kroz poseban elaborat uz konsultacije sa Naraučiocem. Kroz elaborat definisati vrstu i tip opreme
za radionice u skladu sa zahtevima naručioca a raspored definisati u skladu sa mogućnostima
prostora.
Analizom postojećeg prostora foto laboratorije, a u skladu sa načinom obavljanja ove delatnosti,
konstatovano je da je za laboratoriju neophodan veći prostor, a u neposrednoj blizini radionica za
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različite materijale, tekstil i izložbenih prostora. Idejnim rešenjem je predvidjen prostor za
fotolaboratoriju sa mračnom komorom i mokrim čvorom, na medjuspratu, deo prostora sadašnjeg
depoa.
Pojedinačnim projektnim zadacima bliže su definisane smernice za projektovanje svih sistema
instalacija, kao i elaborata, odnosno projekta zaštite od požara, potrebnih za obezbedjenje
kvalitetnog radnog prostora.
Projektovana prostorna organizacija konzervacija, radionica i laboratorija omogućava kvalitetnu
medjusobnu povezanost, vezu sa prijemom i otpremanjem predmeta, vezu sa izložbenim
prostorom, a teretnim liftom direktnu vezu sa svim depoima, kustosima, dokumentacijom i
administracijom i obrnuto.
Kustosi
Kao što je za kvalitetan rad muzeja neophodno grupisanje izložbenog prostora, depoa,
konzervacije, radionica i laboratorija, od istog značaja je i grupisanje prostora u kome rade
kustosi. Trenutno se prostorije koje koriste kustosi nalaze na trećem i na šestom spratu.
Idejnim rešenjem izvršeno je grupisanje kustosa na etaži trećeg sprata. Postojeća pripadajuća
površina za jedno radno mesto kustosa je 9,89m², a novoprojektovana je 9,14m², smanjenje od
~7.5% prevazilazi se grupisanjem koje podrazumeva zajedničko korišćenje potrebnog mobilijara,
odnosno bolju iskorišćenost istog.
Pogodnost grupisanja na trećem spratu je i pozicija dokumentacije koja je takodje na trećem
spratu, kao i smanjeno vreme potrebno za organizovanje timskog rada i medjusobnih
konsultacija, što sve zajedno utiče na bolju produktivnost.
Idejnim rešenjem vertikalnih i horizontalnih komunikacija stručne službe trećeg sprata imaju
obezbedjenu najbržu i najkraću vezu sa svim ostalim medjusobno povezanim aktivnostima
muzeja.
ZADRŽAVANJE FUNKCIONALNO ORGANIZOVANIH PROSTORA

Pored izložbenog prostora koji se zadržava na postojećim etažama, na drugom spratu je
organizovana služba administracije i biblioteke, koje se takodje zadržavaju uz manje izmene
(izmene biblioteke su obradjene u odeljku grupisanje depoa).
SAVREMENI USLOVI ČUVANJA I TRETIRANJA MUZEALIJA

Projektom je neophodno obraditi sve uticaje klimatskih uslova, temperature, vlažnosti, gasovitog i
čestičnog zagadjenja, svetlosnog zračenja, kako bi se postigli neophodni uslovi čuvanja
predmeta, a u skladu sa važećim standardima za čuvanje različitih materijala.
Predvideti savremenu opremu za skladištenje predmeta, kompakt police za bibliotrčke jedinice,
kao i za sve zbirke ugrožene sadašnjim načinom skladištenja. Naročito obratiti pažnju na
mobilijar za skladištenje koji je neracionalan, težak, ne iskorišćenog kapaciteta u odnosu na
volumen, izradjen od zapaljivih materijala i sl.
Idejnim rešenjem su definisane tehničke prostorije i prostori za potrebe smeštanja opreme za
obezbedjenje kako klimatskih, tako i svih ostalih savremenih uslova za funkcionisanje muzeja.

Tehničke prostorije za obezbedjenje klimatskih uslova grupisane su i pozicionirane na sledeći
način:
1. U svetlarniku su projektovane tri platforme za smeštaj potrebne opreme, platforme su na
čeličnoj konstrukciji, vezane za medjuspratne tavanice na etažama prizemlja,
medjusprata i prvog sprata.
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2. Na drugom spratu se demontira krovna konstrukcija uz svetlarnik i teretni lift, potrebno je
projektovati ravnu krovnu terasu kao prostor za postavljanje potrebne opreme. Slojeve
ravne krovne terase projektovati tako da se obezbedi prohodnost, hidro i termo izolacija,
a naročito predvideti način montaže opreme, kao i izolaciju od buke i mikro dinamičkog
vibriranja prema prostoru ispod i oko ovog prostora.
3. Tehničke prostorije na četvrtom, petom i šestom spratu pozicionirane su na krajevima
objekta kako bi se skraćenjem trasa racionalizovale dimenzije kanala. Pristup ovim
prostorijama je odvojen od depoa, pristupa im se direktno sa glavne horizontalne i
vertikalne komunikacije.
Tehničke prostorije za obezbedjenje energetske opreme grupisane su i pozicionirane na sledeći
način:
1. U Suterenu tehnička prostorija treba da bude uz glavnu tehničku komunikaciju prijemna
zona- teretni lift. Na međuspratu je predviđena posebna tehnička prostorija iz koje će se
opsluživati izložbeni prostor, po pitanju kontrole ambijentalnog ozvučenja, svetlosnih scena,
multimedija i sl.
2. Od prvog do šestog sprata, tehnučke prostorije se nalaze neposredno uz glavnu vertikalnu
komunikaciju iz Ul. Uzun Mirkove, prostorijama se pristupa direktno sa glavne horizontalne
komunikacije.
Podovi u ovim tehničkim prostorijama treba da su antistatik.
Tehničke prostorije za obezbedjenje dojave požar i video nadzora objekta i ozvučenja i
osvetljenja izložbenog prostora grupisane su i pozicionirane na sledeći način:
1. Kontrolna soba za video nadzor i centala za dojavu požara nalaze se na glavnom
ulazu iza biletarnice
2. Komandna soba za ozvučenje i osvetljenje izložbenog prostora je uz izložbeni prostor
na medjuspratu.
3. Sprinkler soba se nalazi u suterenu, uz postojeći mokri čvor kako bi se obezbedilo
snabdevanje potrebnim količinama vode.
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PROJEKTNI ZADATAK
INVESTITOR:

Etnografski muzej Beograd

PREDMET PROJEKTA:

Elektroenergetske instalacije

OBJEKAT:

ETNOGRAFSKI MUZEJ

LOKACIJA OBJEKTA:

Studentski trg 13, Beograd

Predmet projektne dokumentacije je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije
elektro instalacija za objekat „Etnografski muzej” u Beogradu, koji se sastoji od podruma,
prizemlja, međusprata i šest spratova. Ukupna površina objekta je oko 7.500m². U sklopu
muzeja se nalaze prostorije za čuvanje eksponata-depoi, radionice, izložbeni prostori,
kancelarije, tehničke i druge prostorije. Obim intervencije unutar objekta je na oo 5.500m².
Deo objekta na nivoima prizemlje, međusprat i prvi sprat – izložbeni prostor nije predmet
ovog projekta ali za taj prostor treba predvideti odgovarajuće kapacitete u instalacijama.
Kompletnu tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji
(Sl.Glasnik RS br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 23/15), kao i važećim propisima i
standardima iz predmetne oblasti, pri čemu koristiti savremena rešenja i metode.
Napajanje objekta električnom energijom i razvod
Postojeći priključak na elektro distributivnu mrežu zadovoljava samo deo potreba za
el.energijom. Potrebno je od nadležne ED, tražiti povećanje maksimalno jednovremene
angažovane snage uz dodavanje novih priključaka za objekat. Po potrebi i u skladu sa
uslovima ED potrebno uraditi poseban projekat elektroenergetskog priključka.
Rešenje priključenja objekta na NN el. mrežu izvesti prema budućim uslovima EDB, u
skladu sa novim potrebama korisnika.
Merenje utrošene električne energije predvideti u mernim ormanima montiranim u prizemlju
objekta, pri čemi postojeći priključak koristiti za opšte potrošače, a novi priključak za
sisteme grejanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije.
U dvorištu na nivou suterena, postavi dizel-električni agregat, sa kojeg bi se napajali
potrošači, koji moraju da rade u slučaju požara (sistemi za dojavu i gašenje požara,
protivpanično osvetljenje i sl.), sigurnosni sistemi (alarm, Rek ormani, video nadzor) i deo
priključaka u kancelarijama i radionicama. Dizel električni agregat, mora biti dovoljne snage
da obezbedi napajanje svih neophodnih potrošača u trajanju od oko 8 sati. Agregat postaviti
odgovarajuće kućište (kontejner) u prizemlju u zadnjem delu objekta. Kućište mora biti
zvučno izolovano. Komandni orman (ATS) predvideti u objektu.
Pored agregata, kao rezervno napajanje, predvideti centralni UPS uređaj. Sa UPS-a napojiti
deo priključnica za radna mesta i sigurnosne sisteme u objektu (kamere video nadzora,
protivprovalni sistem, protvpožarni sistem i sl.), Rek ormane, portirnice, server i sl. UPS
uređaj postaviti u tehničku prostoriju.
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Na spratovima postaviti spratne razvodne ormane za napajanje opštih potrošača i razvodne
ormane radionica. Predvideti i posebne ormane za napajanje klima komora. Svi ormani se
smeštaju u, za to pripremljene tehničke prostorije ili u enterijerski obrađene niše. U
razvodnim ormanima predvideti kvalitetnu i savremenu opremu, renomiranih svetskih
proizvođača.
Za napajanje potrošača u izložbenom prostoru i ulaznom holu predvideti poseban razvodni
orman. Instalacija ovog dela prostora se mora uskladiti sa projektom enterijera izložbenog
dela, koji se radi kao poseban projekat. Predvideti i upravljački pult za upravljanje
osvetljenjem i ozvučenjem izložbenog dela objekta.
Projektom predvideti automatsko isključenje napajanja glavnih razvodnih ormana mreže i
agregata, osim sigurnosnih sistema i ormana hidrocila (RO-Hidro) i šprinklera (ROSprinkler), u slučaju detekcije požara signalom iz PP centrale (odnosno pripadajućih
modula) ili ručno tasterima, ugrađenim na vrata ormana.
Sa agregatskog napajanja predvideti i napajanje liftova.
Za napajanje izložbenog dela objekta predvideti opremu za centralni nadzor i upravljanje
elementima osvetljenja, ozvučenja, grejanja i hlađenja i sl. (preporuka ”inteligentne
instalacije u KNX sistemu”).
Sve postojeće kablove za napajanje postojećih ormana i potrošača je potrebno demontirati.
Tipove razvoda i napojnih i instalacionih kablova odrediti prema SRPS N.B2 751, odnosno
BD kategorizaciji objekata. Nove kablove postaviti po zidu i plafonu ispod maltera i u
tehničke vertikale.
Kablove sigurnosnih sistema, voditi na posebnim nosačima (E30, 60, 90) i odvojenim
trasama.
Predvideti mogućnost pristupa kablovima na glavnim trasama, radi održavanja i eventualne
zamene ili naknadnog polaganja novih kablova.
Opšti potrošači
Projektom u objektu predvideti opšte i protivpanično osvetljenje i osvetljenje izložbenih
prostora.
Opšte osvetljenje u objektu projektovati, tako odgovara nameni prostorija i važećim
propisima i preporukama u pogledu kvaliteta osvetljenja. Predvideti kvalitetne svetiljke i
izvore, renomiranih proizvođača.
Opšte osvetljenje predvideti sa svetiljkama (kompenzovani spoj) koje za izvor svetlosti
imaju, fluo cevi, kompakt fluo cevi i LED diode. Za komunikacije, hodnici i stepenište,
predvideti srednji osvetljaj oko 150-250lx, za kancelarije 400lx.
U prostoru radionica za obradu i čuvanje eksponata, predvideti rasvetu koja ne emituje
veliku količinu ultraljubičastog i infracrvenog zračenja. Naročito osetljivi na dejstvo
svetlosnog zračenja su tekstil, papir, fotografije, rukopisi, a pošto je efekat svetlosnog
zračenja kumulativan, predmeti koji su dugo izloženi dejstvu svetlosnog zračenja reaguju
bleđenjem, a ponekad i potpunim gubitkom boje u zavisnosti od stepena osetljivosti
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materijala. Za ove prostorije je potrebno predvideti svetiljke koje za izvor svetla imaju fluo
cevi ili LED svetiljke.
U radionicama za obradu eksponata predvideti više nivoa osvetljenja, kako bi se postigli
uslovi osvetljenosti prema preporukama i to:
- 300lx radni prostor opšte namene
- 500lx za finiju obradu materijala, srednje složeni radovi na radnom stolu i mašini
- 750lx za finu obradu, za kontrole i ispitivanja
Upravljanje rasvetom u depoima, radionicama, kancelarijama, hodnicima predvideti lokalno,
jednopolnim, serijskim i naizmeničnim prekidačima.
Za osvetljavanje izložbenih prostora, predvideti opšte osvetljenje, svetiljkama sa fluo cevima
ili LED diodama, i osvetljenje eksponata LED reflektorima na šinama. Tip i pozicija svetiljki
za izložbene prostore nije poznat jer zavisi od dizajna izložbenog prostora i projekta
enterijera ovog prostora, koji se radi kao poseban projekat.
Upravljanje rasvetom u izložbenim prostorima, predvideti centralno sa komandnog pulta
(projekat enterijera i instalacija izložbenog prostora je poseban projekat).
Postojeće protivpanično osvetljenje je izvedeno nadgradnim svetiljkama sa fluo cevima.
Svetiljke su postavljene na putevima evakuacije na stepeništu i hodnicima. Sve ispravne
postojeće PP svetiljke se zadržavaju i povezuju se na nove odgovarajuće razvodne ormane.
Potrebno je postaviti i nove svetiljke, na stepeništu i hodnicima gde je potrebno ili gde su
postojeće neispravne. Sve PP svetiljke moraju imati baterije sa autonomijom napajanja za
minimum 1h.
Deo svetiljki na putevima evakuacije napojiti sa agregata (oko 33%).
Postojeće dekorativno osvetljenje se napaja sa ormana javne rasvete, koji se nalazi u
objektu. Dekorativno osvetljenje nije predmet ovog projekta i ne menja se.
Po kancelarijama, hodnicima, holovima predvideti dovoljan broj servisnih priključnica.
Priključnice predvideti kao monofazne, ugradne.
U kancelarijama, osim servisnih, predvideti i priključnice za radna mesta. Priključnice za
radna mesta predvideti kao modularne, sa dve ”DIN” i jednom ”euro” priključnicom i dva
RJ45 priključka.
U radionicama, predvideti dovoljan broj monofaznih i trofaznih priključnica i izvoda, u
zavisnosti od potrebe radionice (raditi po tehnološkom projektu). Za radionice predvideti i
instalacije u EX izvedbi, ukoliko se nađu u požarnim zonama. Instalacije u radionicama
raditi po tehnološkom projektu.
U izložbenom predvideti monofazne servisne priključnice, kao i dovoljan broj monofaznih i
trofaznih priključnica za povezivanje tehnološke opreme, koja služi za potrebe izložbe.
Predvideti i monofazne priključnice u izložbenim vitrinama.
Deo priključnica za radna mesta i u izložbenom prostoru napojiti sa agregata.
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Izložbeni prostor
Kompletan izložbeni prostor, prizemlje sa ulaznim holom, međusprat i I sprat se radi kao
poseban projekat enterijera. Instalacije u ovom delu objekta nisu predmet projekta ali
proceniti kapacitete i predvideti poseban orman za napajanje potrošača u izložbenom
prostoru, mrežni i agregatski.
Upravljanje osvetljenjem, dimovanje rasvete, pravljenje raznih scena i sl., upravljanje
ozvučenjem i klimatizacijom i ventilacijom izložbenog prostora, predvideti sa upravljačkog
pulta, kao integrisan sistem. Sistem projektovati koristeći programabilnu savremenu
opremu, usaglašenu sa međunarodnim standardima, i kompatibilnu među različitim
proizvođačima.
Tehnički potrošači
Saglasno sa projektima termotehničkih i hidro instalacija, predvideti potrebne izvode za
napajanje elektro motora, pumpi, ventilatora, automatike i drugih uređaja.
Napajanje instalacija grejanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije izvesti sa posebnog
mernog ormana, preko odgovarajućih razvodnih ormana.
Upravljanje klimatizacijom i ventilacijom u kancelarijama, hodnicima i radionicama predvideti
ručno, preko termostata, u depoima automatski sa unapred zadatim parametrima, u
zavisnosti od opreme koja se skladišti, dok se u izložbenom delu upravlja preko centralnog
pulta. Predvideti i mogućnost centralnog upravljanja i nadzora svih nezavisnih sistema
ventilacije i klimatizacije.
Za sve potrošače, predvideti odgovarajuću zaštitu od kratkih spojeva i preopterećenja.
Tehničke mere zaštite u instalacijama niskog napona
U svim delovima el.energetskog razvoda i instalacija niskog napona predvideti sledeće
mere tehničke zaštite:
- mehanička zaštite elemenata instalacija od spoljnjih uticaja i oštećenja
- električna zaštite elemenata instalacija od kvarova
- zaštita korisnika objekta od posledica električnih delovanja usled kvarova elemenata
instalacija ili električnih potrošača,
- zaštita objekata usled požara kao posledice postojanja el. instalacija i el.potrošača u
objektu
- zaštita korisnika objekta po kriterijumu spoljašnjih uticaja na električni razvod, klasa
spoljašnjeg uticaja BD - mogućnost evakuacije u slučaju hitnosti.
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Uzemljenje i zaštita od atmosferskog pražnjenja
Na objektu postoji uzmeljivač, izrađen od FeZn trake položene u temelj objekta.
Dodavanjem novih uređaja koje je potrebno uzemljiti [agregat, klima komore..], neophodno
dodavanje i novog uzemljivača. Novi uzemljivač izvesti cevima, sondama, koje se
međusobno povezuju trakom. Novi uzemljivač postaviti u dvorištu u zadnjem delu objekta.
Sa novog uzemljivača predvideti dovoljan broj izvoda za uzemljenje novih mernih ormana,
liftova, čilera, klima komora, agregata i sl. Novi i postojeći uzemljivač međusobno povezati
trakom FeZn.
Za zaštitu od atmosferskog praženjenja postaviti gromobransku hvataljku sa uređajem za
rano startovanje na najviši deo objekta. Hvataljku povezati trakom FeZn na postojeće i nove
spustove ka uzemljivaču.
Zaštitu od indirektnog napona rešiti automatskim isključenjem napajanja u sistemu TN-C-S,
na propisima predviđen način. Kao dopunsku meru zaštite, gde je to neophodno koristiti
ZUDS (FID sklopku).
Predvideti propisane mere glavnog izjednačenja potencijala svih metalnih masa u objektu,
koje ne pripadaju električnim instalacijama, na sabirnice izjednačenja potencijala.
EMP

Uraditi projektnu dokumentaciju kojom će se obuhvatiti elektrotehnički sistemi za napajanje,
upravljanje i kontrolu sistema klimatizacije, ventilacije i grejanja prostora muzeja.
Datom dokumentacijom formirati koncepciju navedenih sistema a potom definisati detalje
svakog od sistema. Istu bazirati na konkretnim tehnološkim zahtevima definisanim
Mašinskim projektom:
Dizajnirati elektro ormare sa komponentama koje će obezbediti adekvatnu zaštitu i puzdan
rad sistema shodno važećim standardima. Planirati zašitnu opremu sa odgovarajućom
kratkospojnom i prekostrujnom zaštitom dimenzionisanom prema konkretnim potrošačima.
Ukoliko se u tehnološkim sistemima koriste motori snage preko 7.5kW, kao njihove
aktuatore koristiti frekventne regulatore ukoliko isti imaju potrebu za radom na frekventiji
različitoj od 50Hz odnosno soft start uređaje ukoliko motori rade samo na 50Hz. Pri tome
odabrati opremu u izvedbi IP20 i planirati njihovu ugradnju u ormare. Shodno tome,
predvideti odgovarajuću ventilaciju u ormarima.
Planirati TN-C-S sistem zaštite od previsokog napona indirektnog dodira i shodno tome
dizajnirati elektro ormare. U tehnološkio – tehnočkim prostorijama planirati sistem lokalnog
izjednačenja potencijala.
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Planirati signalnu opremu kojom će se radna i alarmna stanja svakog od elektromotornih
pogona uvesti u upravljački sistem (PLC).
Planirati lokalnu svetlosnu signalizaciju rada i prisustva kvara za pojedinačne
elektromotorne pogone na vratima ormara.
Za upravljanje svakog od sistema planirati odgovarajuću PLC konfiguraciju sa adekvatnim
ulazno – izlatnim modulima namenjenim za konkretne karakteristike procesne opreme. Pri
tome koristiti PLC opremu namenjenu za primenu u HVAC.
Predvideti opremu za lokalnu vizuelizaciju – grafičke „touch“ panele na kojima će se imati
uvid u trenutno stanje tehnološke opreme, vršiti pregled alarma ali i vršiti zadavanje
procesnih parametara opreme mašinskih sistema.
Svu upravljačku opremu predvideti tako da može da se međusobno poveze u jedinstven
komunikacioni sistem. Pri tome za međusobno umrežavanje planirati Ethernet konekciju sa
nekim od standardnih komunikacionih protokola koji se koriste u BMS sistemima (BAKnet IP
isli slično). Shodno tome, u ormarima u kojima će se nalaziti procesorski moduli odabranih
PLC konfiguracija, planirati svičeve sa potrebnim brojem konektora a na koje će se povezati
distribuirana ulazno – izlazna ostrva.
Planirati centralni sistem za vizuelizaciju gore definisanog BMS sistema. Dati sistem
planirati kao server stanicu sa odgovarajućom skadom (Run time licenca sa potrebnim
brojem tagova). Definisati hardversku konfiguraciju kao i samu skada konfiguraciju. Skadu
definisati tako da može da razmeni podatke sa PLC konfiguracijom i tehnološkom opremom
po prethodno usaglašenom protokolu odnosno protokolima ukoliko postoji više različitih
sistema. Planirati instalacije za umrežavanje skada servera sa prethodno definisanom PLC
konfiguracijom.
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PROJEKTNI ZADATAK

INVESTITOR:

ETNOGRAFSKI MUZEJ

PREDMET PROJEKTA:

Telekomunikacione i signalne instalacije

OBJEKAT:

ETNOGRAFSKI MUZEJ

LOKACIJA OBJEKTA:

Studentski trg 13, Beograd

Strukturni kablovski sistem

Projektom, u prostorijama muzeja, predvideti integraciju telefonskog i računarskog sistema
kroz jedinstvenu mrežu (strukturni kablovski sistem - SKS). Instalaciju strukturnog
kablovskog sistema (SKS) predvideti u skladu sa standardima ISO/IEC 11801 i EN 50173
kao i preporukama vodećih proizvođača opreme u toj oblasti. Sistem treba da omogući
pouzdan prenos podataka u okviru različitih arhitektura računarskih mreža. Enterijer
Izložbenog prostora i prateće instalacije će biti predmet izrade drugih projekata koji nisu
predmet ovog projektnog zadatka. Prilikom izrade projektne dokumentacije proceniti i
predvideti potrebne kapacitete u instalacijama i sistemima za izložbeni prostor.
Po svojoj nameni, strukturni kablovski sistem je univerzalna instalacija za prenos govora,
slike i podataka. Zbog toga se označava i kao opšti kablovski sistem i može se koristiti kao
infrastruktura u objektima za sve telekomunikacione aplikacije koje prenose signale govora,
slike i podataka.
U praksi, danas se najčešće koristi kao instalacija za potrebe telefonije, lokalne računarske
mreže i IP video nadzor objektima.
Kablovska infrastruktura treba da u zvezdastoj topologiji povezuje priključna mesta iz radnih
prostorija sa odgovarajućim koncentratorom. Povezivanje koncentracionog ormana i radnih
mesta izvesti S/FTP kablovima kategorije 7. Mesto glavne koncentracije treba da bude
definisano vodeći računa o optimalnim rastojanjima i dužinama kablova.
Za mesto glavne koncentracije kablova predvideti server sobu na III spratu. Na mestu
koncentracije kablova predvideti postavljanje zaštitnog ormana širine 19 inča i maksimalne
visine, sa dovoljno prostora za smeštanje potrebnog broja komunikacionih uređaja,
razvodnih panela kategorije 6a, držača kablova, i dovoljno prostora za eventualna proširenja
mreže. Kabl za prespajanje u rek ormanu treba da bude propisani bakarni kabl sa
odgovarajućim konektorima. Za rek orman obezbediti propisanu ventilaciju, uzemljenje i
napajanje 220V (M16A). b Vezu ostvariti optičkim kablom.
Server soba mora biti snadbevena rashladnim uređajem potrebnog kapaciteta u skladu sa
disipacijom aktivne opreme.
Za svako radno mesto predvideti po dva priključka sa konektorima tipa RJ45, takođe je
potrebno predvideti potreban broj priključka u izložbeno prostoru na mestima koja su u
skladu sa dizajnom izložbenog prostora. U većim prostorijama depoa obezbediti priključak za
wirelles ..dok za one manje dodante priključke sa konektorima RJ45.
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Za povezivanje konektora RJ45 sa patch panelima u rack ormanu koristiti S/FTP kabla cat.
6. Dužina S/FTP kabla za svaku utičnicu ne sme biti veća od 90 m.
U depoima, izložbenom prostoru, biblioteci, čitaonicama, salama za sastanke obezbediti
Wireless pristup.
U podrum objekta postoji višeparični kab koji je priključen na telefonski orman. Potrebno je
zameniti postojeći orman sa novim telefonski orman sa novim ranžirnim i rastavnim
regletama.
Za potrebe realizacije telefonskog saobraćaja u objektu predvideti kablovsku vezu lokalne
koncentracije SKS-a (BD) sa izvodnim telefonskim ormanom (ITO) višeparičnim
telekomunikacionim kablom potrebnog kapaciteta. Projektom predvideti novu teefonsku
centralu odgovarajućeg kapaciteta.

.
Sistem video nadzora
Projektom je potrebno predivdeti savremeni sistem video nadzora, baziranog na savremenim
kolor dan/noć kamerama visoke rezolucije za unutrašnju i spoljašnju primenu, mrežnim video
snimačem i monitorima za nadzor.
Sistem video nadzora u objektu predvideti tako da bude integrisan sa instalacijom
strukturnog kabliranja. Sistem video nadzora predvideti preko mrežnih IP kamera
postavljenih unutar objekta i van njega.
Napajanje kamera i prenos video signala vršio bi se preko mrežnog strukturnog kabliranja.
Shodno tome neophodno je od koncetracije rek ormana do pozicije kamernih mesta unutar i
na objektu postaviti S/FTP kablom kategorije 7 sa omotačem bez halogenih elemenata. Pri
projektovanju trase, ovih vrsta kablova, moraju se poštovati ograničenja usled
elektromagnetnih smetnji prema odgovarajućim standardima. Dužina S/FTP kabla za svaku
kameru ne sme biti veća od 90 metara.
Završeci kablova u rek ormanu i na priključnim mestima treba da budu odgovarajuće RJ 45
modulima kategorije 6a.
Sistemom videonadzora objekta pokriti sledeće prostore:
• Perimetarski prostor predmetnog dela objekta na nivou prizemlja u zoni pristupa
glavnim i sporednim ulazima, kao i svim većim prozorskim otvorima kroz koje je
moguće izvršiti upad spolja sa nivoa kote terena
• Pristupni prostor kompleksa u zoni ulaznih kapija
• Unutrašnji prostor objekta u zoni glavnih i službenih ulaza, komunikacionih koridora,
liftovskih i drugih holova, kao i pristupima službenim i tehničkim delovima objekta
(magacinskog prostora, depoa i pojedine kancelarije)
• Izložbeni prostora koji je potrebno uskladiti sa dizajnom izložbenog prostora.
• Zbog primene kodeksa privatnosti, videonadzora izuzeti unutrašnjost kancelarijskih i
drugih službenih prostorija gde zaposleni provode veći deo radnog vremena. Izuzetno
u slučaju neophodnosti nadzora pojedinih zona, a kojim bi se delimično obuhvatile i
restriktivne zone, nadzor izvršiti primenom tehnologije maskiranja zona privatnosti;
Tačne pozicije kamera i zona pod nadzorom definisati u skladu sa procenom rizika od
neovlašćenog upada i provale u objekat muzeja.
Izbor kamera izvršiti u skladu sa mestom i načinom montaže. Sve kamere predvideti kao
visoko kvalitetne kolor dan/noć kamere visoke rezolucije , visoke senzitivnosti , opremljen sa
varifokal sočivima i naprednim tehnikama za stabilizaciju i kompenzaciju slike
Kamere namenjene za spoljnu montažu moraju biti u odgovarajućem kućištu za neometan
rad u svim vremenskim uslovima u IP66 izvedbi. Pozicioniranje, način montiranja i izbor
kućišta kamera usaglasiti sa enterijerskim zahtevima datog prostora i izgledom fasada;
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U zonama postavljnja kamera nephodno je obezbediti takav sistem rasvete da u potpunosti i
jasno osvetljava kompletno video polje.
Za potrebe lokalnog nadzora sistema predmetnog dela objekta, u prostoriji obezbeđenja
predvideti profesionalne HD LCD monitore visoke rezolucije sa minimalnom dijagonalom od
24“.

Sistem ozvučenja
U objektu predvideti dve vrste ozvučenja, ambijentalno ozvučenje u izložbenom prostoru i
sistem razglasa i evakuacije u izložbenom prostoru, hodnicima, holovima, bioskopskoj sali i
dr. Na putevima evakuacije zvučnici trebaju da imaju EVAC sertifikat.
U objektu predvideti 100V sistem ozvučenja. Sistem treba da se ima: centralni uređaj, 100V
multikanalna pojačala potrebne snage, zvučnici za montažu u spušteni plafon, i zvučne
horne u servisnoj hali, mikrofonske konzule, CD plejer, FM tjiner i dr.
Centralni uređaj i pojačala smestiti u 19“ reck ormanu u tehničkoj prostoriji na međuspratu. U
istoj prostoriji predvideti i mikrofonsku konzolu.
Ozvučenje prostora predvideti montažom odgovarajučeg tipa zvučnih kutija: za ugradnju u
spušteni plafon, za montažu na zid, odnosno viseću montažu..
Kablovsku instalaciju sistema ozvučenja predvideti instalacionim kablovima tipa LiHCH
2x1.5mm.

Protivprovalni-alarmni sistem
Protivprovalni sistem predvideti kao deo integralnog protivprovalnog sistema objekta;
Osnovna namena sistema je zaštita i nadzor pojedinih prostorija od neovlašćenog upada i
provale. Pre tačnog definisanja pozicija i zona koje se štite ovim sistemom potrebno je
uraditi analizu rizika od neovlašćenog upada i provale za objekat muzeja. U svakom slučaju
sistemom alarmne signalizacije posebno obezbediti ulaze u predmetni deo objekta, kao i sve
fasadne otvore podruma i prizemlja sa kojih je moguće izvršiti upad i provalu spolja.
Dodatne mere zaštite pojedinih prostora ustanoviti sa investitorom u fazi razrade projekta.
Centralna jedinica sistema treba da bude digitalna protivprovalna centrala, savremene
izvedbe, sa mikroprocesorom i programabilnim mogućnostima, realizovana u
protivsabotažnom kućištu.
Izbor odgovarajućih detektora izvršiti u skladu sa njihovom namenom i načinom zaštite
štićenog prostora. U tom smislu u objektu predvideti kao osnovni tip detektora digitalni IC
detektor sa dualnim elementom i zaštitom od RF i EM smetnji za prostornu zaštitu. Digitalni
zvučni detektor loma stakla, sa promenljivim nivoima osetljivosti, frekvencijskim filterom i
zaštitom od RF i EM smetnji za zaštitu staklenih površine od provale i loma.
Magnetni kontakti koji služe za za indikaciju otvorenosti prozora i vrata, treba da su
prilagođeni tipu ugrađenih vrata i prozora.
Za upravljanje sistemom predvideti kontrolnu tastaturu lociranu u prostoriji obezbeđenja, kao
i eventualno dodatne tastature dislocirane u objektu bliže štićenim zonama za mogućnost
lokalnog razoružavanja i naoružavanja pojedinih particija sistema.
Alarmiranje provale realizovati lokalno pomoću sirena u okviru prostorije obezbeđenja i na
fasadi pored ulaznih vrata, kao i udaljeno slanjem alarmne poruke preko telefonskog i/ili
GSM komunikatora. Tačne pozicije protivprovalnog sistema definisati u skladu sa procenom
rizika od neovlašćenog upada i provale u objekat muzeja.
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Sistem kontrole pristupa
Sistemom kontrole pristupa potrebno je jasno razgraničiti javne prostore od službenih.
Takođe, unutar službenih prostorija, sistemom kontrole pristupa može jasno da se definišu
ovlašćenja za pristup u pojedine prostorije u skladu sa ovlašćenjima zaposlenog.
Server za kontrolu pristupa potrebno je smestiti u server sobu na III spratu. Server za
kontrolu pristupa mora da ima instaliran softver za kontrolu pristupa, kao i odgovarajuću vezu
sa čitačima kartica.
Softver za kontrolu sistema mora da podrži rad beskontaktnih čitača kartica, mora da ima
opciju za podešavanje čitača, kontrolera, kao i za konfigurisanje kartice za kontrolu pristupa.
Neophodno je da ima mogućnost pravljenje izveštaja po različitim kriterijumima (listing za
određenu karticu, vreme učitavanja u sistem, vreme odjave iz sistema, listing za nekoliko
dana itd.)
Predvideti čitače na sva vrata na granicama zona javnog pristupa i službenih prostorija a
unutar službenih prostorija na vrata svih depoa, magacina, radionica, tehničkih prostorija,
biblioteke i sl...
Neophodno je predvideti određen broj kartica za kontrolu pristupa shodno potrebama i
zahtevima krajnjeg korisnika.

Automatski sistem za kontrolu klimatskih uslova u prostorijama muzeja
Projektom je potrebno predivdeti savremeni sistem nadzora
magacine i biblioteku.
Nadzor klimatskih uslova u muzeju je neophodni da bi se
eksponati i objekti. U nekim situacijama je potrebno meriti
zagađena atmosfera ne bi ulazila u prostor gde se čuvaju
aktivura kada se granična vrednosti prekorače.

klimatskih uslova za depoe,
zaštitili osetljivi i skupoceni
i diferencijalni pritisak kako
osetljivi materijali. Alarm se

Centralna jedinica sistema treba da bude digitalna centrala, savremene izvedbe, sa
mikroprocesorom i programabilnim mogućnostima.
Potrebno je predvideti u svim depoima magacinima i biblioteci senzore za merenje relativne
vlažnosti, temeperature i opciono diferecionalni i/ili atmosferski pritisak. Na svakom senzor
mora da ima dislpej za ispisivanje datih vrednosti.
Uz sistem se mora predvideti softver za ažuriranje podataka, merenje, analizu i upravljanje.
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PROJEKTNI ZADATAK
Hidrotehničke instalacije
Za izradu projekata adaptacije i rekonstrukcije

Investitor: Etnografski muzej, Studentski trg br. 13, Beograd
Objekat: Etnografski muzej Su+Pr+M+6
Lokacija: Studentski trg br.13, Beograd, K.O. Stari grad K.P. 796

Nova funkcionalna organizacija prostora u potpunosti zadržava sve pozicije postojećih
vertikala. Samim tim, mokri čvorovi su u istim zonama kao u postojećem stanju. Usled nove
organizacije pojedini su ukinuti ili im je smanjen kapacitet, a neki su dodati, ali uvek u skladu
sa postojećim vertikalama. S obzirom na godinu izgradnje objekta, kao i na nepostojanje
informacija kad su poslednji put izvođeni radovi na glavnom unutrašnjem razvodu, potrebno
je da se proveri kvalitet cevnog materijala na mestu vertikala, pa ga onda i zameniti ukoliko
je neophodno.
Objekat koristi postojeći kišni i fekalni kanalizacioni priključak koji zadovoljava predviđene
potrebe. Pored toga, ima i postojeći vodovodni priključak sa vodomerom, ali on nije
dovoljnog kapaciteta, pa je neophodno obezbediti još jedan priključak za PP potrebe
kapaciteta 12 l/s pošto se predviđa i sprinkler instalacija u delu objekta. Što se tiče
hidrantske mreže, potrebno je izvršiti usklađivanje sa projektom ZOP što znači da se zadrži
pozicija unutrašnjih hidranata gde je moguće, u suprotnom ugrađuju se novi na
odgovarajućim pozicijama i dodaju novi.
Postojeći cevni razvod i ventile pregledati, pa zatim predvideti zamenu ukoliko je potrebno.
Unutrašnji razvod koji se vezuje na postojeće vertikale potrebno je potpuno demontirati i
izvesti novi razvod u skladu sa novom funkcionalnom organizacijom. Sve cevi voditi skriveno
u zidu ili iznad spuštenog plafona. Kanalizacioni razvod izvesti od PVC cevi, a vodovodni od
polipropilenskih cevi sa odgovarajućim propusnim ventilima. Objekat opremiti sanitarijama,
sanitarnom opremom i armaturom prve klase.
Nakon montaže celokupne kanalizacione mreže, istu je potrebno ispitati na
vodonepropusnost. Nakon montaže celokupne vodovodne mreže, istu je potrebno isprati,
dezinfikovati i ispitati na probni pritisak.
S obzirom da se novo rešenje krovnih ravni ne razlikuje bitno od postojećeg, zadržava se
pozicija i prečnik postojećih olučnih vertikala.
Potrebno je zameniti ih ukoliko su dotrajale, te postoji potencijalna mogućnost da ugroze
objekat. Nove krovne površine (nadstrešnice, ravni krovovi i sl.) potrebno je povezati na
postojeći sistem olučnih vertikala.
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PROJEKTNI ZADATAK – TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

INVESTITOR:

ETNOGRAFSKI MUZEJ

PREDMET PROJEKTA:

Termotehničke instalacije

OBJEKAT:

ETNOGRAFSKI MUZEJ

LOKACIJA OBJEKTA:

Studentski trg 13, Beograd

OPIS OBJEKTA:

Postojeći objekat nalazi se u II klimatskoj zoni sa propisanom spoljnom projektnom
temperaturom
t sp = -12.1°C. Objekat se sastoji od jedne podzemne i 8 nadzemnih etaža.
Projektni parametri su sledeći:
zima: temperatura po suvom termometru t sp = -12.1°C, relativna vlažnost ϕ = 90 %
leto:

temperatura po suvom termometru t sp = 35°C, relativna vlažnost ϕ = 40 %

Unutrašnji projektni parametri su definisani posebnim zahtevima. Oni su definisani na osnovu
klimatskih uslova koje je neophodno održavati unutar određenog prostora u zavisnosti od
njegove namene (depoi, kancelarije, itd.)
Uslovi koje je potrebno održavati u prostorima u objektu, u kojima se čuvaju pojedini eksponati,
u zavisnosti od eksponata koji se čuvaju su sledeći:
Eksponati
Pergament
Slonova kost, lakirani predmeti
Slike na drvetu, skulpture, muzički instrumenti
Drvo, koža, platna, pera, nameštaj, staklo
Slike na platnu
Hartija
Tekstil, nošnja, tepisi
Fotografije, filmski materijal
Keramika, kamen
Kovani novac, metalni predmeti
Oružije, oklopi, metali oksidisanih materijala
Kancelarije opšte namene
Hodnici
Pomoćne prostorije, toaleti

Optimalna relativna
vlažnost vazduha
55 – 60 %
50 – 60 %
45 – 60 %
40 – 60 %
40 – 55 %
40 – 50 %
30 – 50 %
30 – 45 %
20 – 60 %
20 – 30 %
15 – 40 %
NK
NK
NK

Optimalna temperatura
vazduha zima / leto
(20 / 24) ±2 oC
(20 / 24) ±2 oC
(20 / 24) ±2 oC
(20 / 24) ±2 oC
o
(20 / 24) ±2 C
o
(20 / 24) ±2 C
o
(20 / 24) ±2 C
o
(20 / 24) ±2 C
o
(20 / 24) ±2 C
o
(20 / 24) ±2 C
(20 / 24) ±2 oC
(20 / 26) ±2 oC
(20 / NK) ±2 oC
(15 / NK) ±2 oC

Prema uslovima JKP “Beogradske elektrane” snabdevanje toplotom za grejanje ovog objekta je
predviđeno iz primarne toplotne podstanice locirane u podrumu samog objekta.
Projekat instalacija uraditi na osnovu:
1. Arhitektonsko-građevinskog projekta objekta
2. Numeričke simulacije ponašanja objekta tokom model godine
3. Tehničkih uslova za projektovanje isporučioca toplotne energije JKP "Beogradske
elektrane" za instalacije centralnog grejanja.
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4. Posebnih zahteva Investitora definisanim ovim projektnim zadatkom

POSEBNI ZAHTEVI INVESTITORA
Opšti zahtevi

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

U cilju detaljnog sagledavanja toplotnih potreba objekta, potrebno je da se napravi
numerički model objekta, sa definisanim prostorima sa posebnim namenama. Zoniranje
objekta uraditi u zavisnosti od namene pojedinih prostora. Numeričku simulaciju uraditi
za celu godinu, za model godinu na području Beograda. Na osnovu rezultata numeričke
simulacije za postojeće i novoprojektovano rešenje objekta i sistema u objektu, definisati
potrebu pojedinih prostora u pogledu grejanja, hlađenja i ventilacije. Takođe, na ovaj
način utvrditi eventualnu potrebu za istovremenim grejanjem i hlađenjem prostorija u
objektu.
Za potrebe numeričke simulacije, koristiti dinamiku rada objekta definisanu u saglasnosti
sa Investitorom, kao i dodatne zahteve u pogledu maksimalnog broja ljudi u pojedinim
prostorijama, osvetljenja, uređaja i slično. Podatke dobijene na osnovu ovako urađene
numeričke simulacije objekta koristiti kao ulazne podatke za izradu novoprojektovanih
sistema grejanja, hlađenja i ventilacije. Potrebno je optimizirati sistem u pogledu
investiciono-eksploatacionih troškova na nivou godine, a pri tom uz obezbeđenje svih
potrebnih uslova u prostoru. Na osnovu dobijenih rezultata po potrebi i uz saglasnost
Investitora, korigovati predloženi projektni zadatak.
Po potrebi, uraditi CFD analizu pojedinih prostora, gde je predviđeno čuvanje veoma
važnih eksponata. Analizu uraditi i u pogledu kvaliteta vazduha.
Konceptualno rešenje termotehničkih instalacija predviđa više različitih i nezavisnih
sistema, koji su definisani prema uslovima koje je potrebno održavati u pojedinim
prostorima (temperatura, vlažnost, itd.). Ovo konceptualno rešenje može biti promenjeno
u zavisnosti od rezultata numeričke simulacije i CFD analize pojedinih prostora, a uz
saglasnot Investitora. Prilikom izbora i dimenzinisanja sistema, potrebno je pridržavanje
defnisanih uslova u unutrašnjim prostorijama.
Uraditi proračun gubitaka toplote i toplotnog opterećenja objekta prema važećim
standardima (EN 12831, ASHRAE, ...).
Osnovni sistemi koji su predviđeni: Sistem radijatorskog grejanja, Sistem klimatizacije
(klima komore), Sistem hlađenja sa freonskom instalacijom (VRF sistem). Snabdevanje
toplom vodom je prediđeno preko sistema daljinskog grejanja JKP Beogradske
elektrane, a kao rezerva se korisiti elektični kotao za rad u prelaznim periodima i noćnim
režimima kada sistem daljinskog grejanja nije u funkciji. Snabdevanje hladnom vodom
predvideti pomoću rashladnog agregata. Razmotriti opravdanost primene toplotne
pumpe vazduh – voda.
Enterijer Izložbenog prostora i prateće instalacije će biti predmet izrade drugih projekata
koji nisu predmet ovog projektnog zadatka. Prilikom izrade projektne dokumentacije
proceniti i predvideti potrebne kapacitete u instalacijama i sistemima za izložbeni prostor.
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Sistem radijatorskog grejanja
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Predvideti zadržavanje kompletne mreže radijatorskog grejanja zajedno sa grejnim
telima (čelična cevna mreža i čelični liveni radijatori).
U novoprojektovanom sistemu, predvideti „odsecanje“ mreže radijatorskog grejanja na
4., 5. i 6. spratu zavrtanjem radijatorskih ventila i navijaka na svakom grejnom telu.
U prizemlju, međuspratu, 1., 2. i 3. spratu predvideti zadržavanje sistema radijatorskog
grejanja.
Predvideti zamenu postojećih radijatorskih ventila sa termostatskim radijatorskim
ventilima sa predregulacijom sa termoglavama.
Predvideti zamenu postojećih radijatorskih navijaka.
Predvideti ugradnju balansnih ventila na glavnim verikalama.
Odzračivanje predvideti preko radijatorskih odzračnih slavinica.
Odzračivanje glavnih vertikala predvideti preko odzračnih lonaca na vertikalama.
Uraditi kompletan hidraulički proračun cevne mreže i izvršiti balansiranje na
radijatorskim ventilima i balansnim ventilima na vertikalama.
Snabdevanje sistema radijatorskog grejanja toplotnom energijom je iz toplotne
podstanice sistema daljinskog grejanja locirane u podrumu samog objekta.

Sistem klimatizacije
18. Predvideti održavanje klimatskih uslova (temperature i relativne vlažnosti vazduha) u
granicama koje su definisane posebnim zahtevima u zavisnosti od namene prostora.
19. Predvideti određenu količinu svežeg ventilacionog vazduha u skladu sa preporukama i
standardima za objekte ovakog tipa. Takođe, predvideti filtriranje vazduha u skladu sa
preporukama i standardima za objekte ovakog tipa.
20. Održavanje klimatskih uslova u određenim prostorima, predvideti preko klima komora za
spoljnu ugradnju na mestima postojećeih svetlarnika. Klima komore mogu biti i za
podplafonsku ili za vertikalnu ugradnju.
21. Toplovodne grejače klima komora napajati iz toplotne podstanice. Temperaturski režim
tople vode je 70/50°C.
22. Hladnjake klima komora napajati iz rashladnog postrojenja, odnosno rashladnih
agregata.
23. Distribuciju termički obrađenog vazduha i izvlačenje otpadnog vazduha, prevideti putem
kanalske mreže izrađene od pocinkovanog lima (pravougaoni ili spiro kanali)
24. Predvideti termičku izolaciju kanalske mreže ubacnog vazduha.
25. Za proces vlaženja predvideti kompakti lokalni generator pare koji je smešten uz klima
komoru.
26. Za radionice predvideti posebne nezavisne i lokalne sisteme ventilacije, u zavisnosti od
namene prostora.
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Sistem hlađenja VRF sistemom
27. Predvideti sistem hlađenja za prizemlje, međusprat i 1.sprat sistemom sa promenljivim
protokom rashladnog fluida (VRF sistem).
28. Predvideti sistem hlađenja za 2. i 3. sprat sistemom sa promenljivim protokom
rashladnog fluida (VRF sistem).
29. Predvideti ugradnju zidnih, kasetnih ili kanalskih unutrašnjih jedinica. Tip jedinice, za
svaku od prostorija, odabrati na osnovu optimalne distribucije termički obrađenog
vazduha kroz prostoriju.
30. Freonsku instalaciju (bakarne cevi) od spoljne jedinice do unutrašnjih jedinica voditi kroz
posebne vertikalne šahtove, i u prostoru spuštenog plafona sistemom račvi granati se ka
unutrašnjim jedinicama. Predvideti izolaciju freonske instalacije termičkom izolacijom od
ekspandiranog kaučuka različitih debljina u zavisnosti od dimenzija samih cevi.
31. Mrežu za odvod kondenzata izrađene od PVC cevi, voditi pod plafonom, paralelno za
cevnom bakarnom mrežom i priključuje se na kanalizacionu mrežu preko sifona.
32. Smeštanje spoljnih jedinica VRF sistema predvideti na krovu prvog sprata, u delu
atrijuma, na posebnim čeličnim nosačima.
Toplotna podstanica
33. Za snabdevanje sistema grejanja toplom vodom, sistem radijatorskog grejanja i grejača
klima komore, koristiti postojeću toplotnu podstanicu koja je smeštena u podrumu
objekta. Temperaturski režim tople vode je 90/70°C.
34. Predvideti zadržavanje primarne predajne stanice, zajedno sa pločastim razmenjivačima
toplote.
35. Od radova na primarnoj predajnoj stanici predvideti njenu termičku izolaciju mineralnom
vunom odgovarajuće debljine, u opšivci od Al lima.
36. Na sekundarnom delu instalacije, predvideti prepravku instalacije s obzirom na
dodavanje posebne grane za grejače klima komora.
37. Na grani grejača klima komora predvideti ugradnju cirkulacione pumpe sa konstantnim
protokom sa pripadajućom armaturom.
38. Predvideti ugradnju balansnih ventila kao i balansiranje grana tople vode.
39. Predvideti termičku izolaciju neizolovanih delova cevovoda mineralnom vunom
odgovarajuće debljine u opšivci od Al lima.
40. U zavisnosti od procene stanja cirkulacionih pumpi, trokrakih ventila, kao i pripadajuće
armature, predvideti zamenu i servisiranje dotrajalih elemenata.
41. Kao alternativni izvor toplote u noćnim prekidima grejanja toplana, predvideti ugradnju
elektro kotla.
Rashladno postrojenje
42. Za snabdevanje sistema hladnjaka klima komora hladnom vodom temperaturskog
režima 7/12 oC predvideti rashladno postrojenje - rashladni agregat. Rashladni agregat
projektovati sa integrisanim hidro-pakom.
43. Predvideti smeštanje rashladnog agregata na krov objekta na posebnim čeličnim
nosačima.
44. Prateću opremu rashladnog postrojenja predvideti u posebnoj prostoriji koja je
definisana AG projektom.
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PROJEKTNI ZADATAK
Za izradu projekata adaptacije i rekonstrukcije

INVESTITOR:

ETNOGRAFSKI MUZEJ

PREDMET PROJEKTA:

Dojava i gašenje požara

OBJEKAT:

ETNOGRAFSKI MUZEJ

LOKACIJA OBJEKTA:

Studentski trg 13, Beograd

SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I GAŠENJE POŽARA
Prostor etnografskog muzeja delimično je pokriven sistemom za automatsku dojavu požara.
Postojeća oprema je tehnološki prevaziđena i ne odgovara trenutnim potrebama.
S obzirom na Zakon o zaštiti od požara, koji predviđa zaštitu ovakvih objekata (visoki objekti)
sistemima automatske dojave i gašenja požara, kao i značaj objekta i vrednost njegovog sadržaja
(procena rizika) potrebno je da se ceo prostor pokrije automatskom dojavom i gašenjem požara.
Projektovati sistem automatske dojave i gašenje požara koji treba da omogući otkrivanje nastanka
požara u njegovoj ranoj fazi razvoja, blagovremeno obaveštavanje zaposlenih i dežurnih lica o
njegovom nastanku, kao i aktiviranje automatskog sistema za gašenje, kako bi se požar ugasio.
Enterijer Izložbenog prostora i prateće instalacije će biti predmet izrade drugih projekata koji nisu
predmet ovog projektnog zadatka. Prilikom izrade projektne dokumentacije proceniti i predvideti
potrebne kapacitete u instalacijama i sistemima za izložbeni prostor.

Sprinkler sistem automatskog gašenjapožara izložbenog prostora
S obzirom na veličinu izložbenog prostora i njegovu konfiguraciju sredstvo koje treba da se primeni je
voda. Sistem koji odgovra ovom prostoru je preakcioni sprinkler. Ovaj sistem izabran je zbog sledećih
karakteristika:
- gasi isključivo površinu koja je zahvaćena požarom.
- izbegava se kvašenje ostalog neugroženog prostora.
- šteta nastala zbog vode smanjuje se na minimum.
- sprinkler sistem požar detektuje tako što ampula sa lakoekspandirajućom tečnošću prska na
predefinisanoj temperaturi pa ne postoji mogućnost lažnog alarma zbog prašine, vodene pare ili
lošeg rukovanja.
- jedina opasnost od nepotrebnog aktiviranja sprinkler sistema proizlazi iz eventualnog
mehaničkog razbijanja sprinkler mlaznice što se predupređuje izborom preakcionog sprinklera.
- ovaj sistem je u sprezi sa sistemom automatske dojave požara i u slučaju mehaničkog
razbijanja ampule, do ispuštanja vode neće doći dok pojava požara ne bude potvrđena od
nekog automatskog javljača požara u istom prostoru.
Sistem projektovati u svemu prema srpskom standard SRPS EN 12845. Obezbediti uslove vodovoda i
shodno tim podatcima projektovati eventualno bazen sa vodom i uređaj za povišenje pritiska.U skladu
sa temperaturskim uslovima štićenog prostora odlučiti se za suvi odnosno mokri sprinkler.
Spajanje cevovoda projektovati na zavarivanje i navojni spoj sa potrebnim padom zbog eventualne
drenaže odnosno odvazdušenja instalacije. Obezbediti poseban cevovod za testiranje sistema, bez
aktiviranja sprinkler ventila. Vodu koja se koristi prilikom probe sistema po mogućstvu vraćati u sistem
( ukoliko postoji bazen).
Projektovati uređaje koji šalju signale o aktiviranju sistema ( indikator protoka i kontaktni presostat).

U sistemu projektovati mehaničko alarmno zvono koje će se aktivirati pri “ispucavanju sistema” kao i
pri testiranju samog sistema.
Projektovati mogućnost priključenja vozila vatrogasne brigade na stabilni sistem za gašenje požara
tipa sprinkler.

Sistem automatskog gašenje depoa i arhiva
S obzirom na veličinu prostora i vrednost sadržaja, bira se sredstvo za gašenje požara NOVEC 1230.
Ovo sredstvo je na sobnoj temperaturi i pritisku u tečnom stanju, a prilikom gašenja ispušta se kroz
mlaznice u vidu gasa u štićeni prostor. Specijalno je dizajnirano za arhive, računske centre i depoe

vrednih sadržaja. U potpunosti je neprovodljivo i ne oštećuje papir, tkaninu, elektroniku ili sl. Nakon
ispuštanja u prostor brzo isparava iz njega bez ostavljanja tragova. Potpuno je neškodljivo za ljude i
ekološki podobno.
Svaki depo bi imao svoj spremnik i potreban cevovod sa mlaznicama. aktiviranje bi se vršilo
nakon proveren detekcije požara od strane dva detektora u štićenom prostoru. Zvučna i svetlosna
signalizacija se uključuje određeno vreme pre aktiviranja ima ulogu upozorenja prisutnim da napuste
prostor.
S obzirom na osetljivost sadržaja depoa obavezno treba primeniti sistem na 25 bara a ne na 42
bara. Na ovaj način će se sprečiti oštećenja štićene materije. U prostorima sa lomljivim sadržajem i
staklenim vitrinama, predvideti nadpritisne klapne radi dodatne sigurnosti.
U svim prostorima
koji se štite u skladu sa standardima predvideti havarijsku
ventilaciju.Havarijsku ventilaciju projektovati od pocinkovanih kanala tako da ukupni kapacitet ventilator
zadovolji 5 izmena na čas sa proračunatim naporom. Sistem projektovati tako da prilikom izvlačenja
gasa sa produktima sagorevanja, omogući se ulazak svežeg vazduha radi sprečavanja pojave velikog
pod pritiska u prostoru.
Automatska dojava požara i upravljanje automatskim gašenjem
Za ceo prostor treba predvideti sistem automatske dojave požara. Sistem treba da je moderan,
autoadresibilan, sa izolatorima u svakom detektoru. Na ovaj način se omogućava detekcija požara u
njegovoj najranijoj fazi i precizna lokalizacija njegove pojave. Automatskim detektorima dima ili toplote
treba pokriti sve prostore. Centralni uređaj postaviti na stalno posednuto mesto. Osim automatskih
detektora predvideti i ručne javljače požara. Dovoljan broj sirena treba da omogući prisutnim licima
efikasno obaveštavanje o pojavi požara. Broj sirena odrediti na osnovu minimalne potrebne
ozvučenosti u skladu sa CEN TS 54/14.
Za prostore gde moze da se očekuje tinjajući požar ili samozagrevanje, kao i za prostore sa sadržajem
izuzetno velike vrednosti predvideti aspiracione detektore koji rade u klasi A osetljivosti, da bi se pojava
dima detektovla u najranijoj fazi. Ove detektore predvideti i u prostorima gde su materijali složeni na
regalima i policama i tačkasti detektori na plafonu ne bi dovoljno rano reagovali.
Za prostore gde zbog uslova korišćenja, izgleda i završne obrade plafona nije moguće postaviti
kablovsku instalaciju treba koristiti radio-linked opremu.

Sistem treba da omogući isključenje ventilacionih sistema, zatvaranje PP klapni i spuštanje liftova u
prizemlje u slučaju pojave požara. Također njegov rad treba sinhronizovati sa radom sistema kontrole
pristupa.

Upravljanje sistemima automatskog gašenja
Ovaj sistem igra odlučujuću ulogu kod upravljanja sistemima automatskog gašenja. Kao deo
sistema treba predvideti odgovrajući broj podcentrala za upravljanje sistemima automatskog gašenje
Novec-om i vodom. Ove podcentrale primaju signale od adresibilne centrale i njenih detektora i na
osnovu tih informacija aktiviraju gašenja (otvaraju ventile) u ugroženom prostoru. Na njih priključeni
ručni javljači omogućavaju ručno aktivranje ovih sistema ili pak njihovo blokiranje. One također
prihvataju informacije o količinama sredstva u spremnicima, kao i informacije o izvršenom aktiviranju.

Primenjeni sistem dvojavljačke zavisnosti, koji omogućava aktiviranje sistema tek po alarmu dva
javljača, omogućava pouzdano aktivranje sistema bez lažnih alarma.

.

PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZRADU ELABORATA I GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA
ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE ETNOGRAFSKOG MUZEJA
Studentski trg 13 ,BEOGRAD

Izraditi Elaborat i Glavni projekat zaštite od požara i dati predlog mera za unapređenje zaštite od
požara Rekonstrukcije zgrade Etnografskog muzeja,Studentski trg 13, Beograd.

Elaborat i Glavni projekat zaštite od požara uraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Sl.glasnik
RS” br. 111/09 od 29.decembra 2009,20 od 24.februara 2015),Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl.
glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka
US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US i odluka US, 132/2014 i 145/2014), Pravilnikom o
sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje kao i ostalim pozitivnim
propisima, standardima i tehničkim preporukama.
Prilikom projektovanja i izgradnje objekta, koji se gradi prema zakonu koji uređuje oblast planiranja i
izgradnje, moraju se obezbediti osnovni zahtevi zaštite od požara tako da se u slučaju požara:
1) očuva nosivost konstrukcije tokom određenog vremena;
2) spreči širenje vatre i dima unutar objekta;
3) spreči širenje vatre na susedne objekte;
4) omogući sigurna i bezbedna evakuacija ljudi, odnosno njihovo spasavanje.
Smatra se da su osnovni zahtevi zaštite od požara ispunjeni ukoliko su sprovedeni zahtevi zaštite od
požara:
1) utvrđeni posebnim propisima, standardima i drugim aktima kojima je uređena oblast zaštite od
požara i eksplozija;
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2) utvrđeni procenom rizika od požara, kojom su iskazane mere zaštite od požara za konstrukciju,
materijale, instalacije i opremanje zaštitnim sistemima i uređajima.
Glavni projekat zaštite od požara, izraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara,a kao sastavni deo
tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata sa svim pripadajućim
instalacijama,opremom i uređajima.
Glavni projekat zaštite od požara sadrži:
1)

Tehnički izveštaj (podatke o lokaciji objekta značajne za zaštitu od požara, opis objekta,
procenu opasnosti od požara, podelu objekta na požarne sektore, definisanje evakuacionih
puteva, izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne na požar, izbor materijala
za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, procenu
opasnosti od požara koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili
skladište, opis instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i
zapaljivih gasova, kao i opis stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara,
evakuacione puteve za spasavanje lica i imovine, izbor mobilne opreme za gašenje požara,
opis instalacija za fluide koji se koriste u objektu i dr.);

2)

Proračunske osnove (proračun požarnog opterećenja požarnih sektora, proračun
kapaciteta evakuacionih puteva u objektu, proračun vremena potrebnog za evakuaciju ljudi i
dr.);

3)

Grafičku dokumentaciju (situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i
saobraćajnicama, osnove svih nivoa i krova, karakteristične podužne i poprečne preseke sa
u crtanim požarnim sektorima, dispoziciju procesne tehnološke opreme i opreme koja
pripada instalacijama za gašenje požara, šeme sistema za otkrivanje i dojavu požara, gasnu
detekciju, gromobranske instalacije, razvode mašinskih instalacija za automatsko gašenje
požara, system za odvođenje dima i toplote, sisteme za ventilaciju i dr.);

4)

Predmer i predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara.

Izrada Glavnog projekta zaštite od požara
Glavni projekat zaštite od požara treba da izrađuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje je
upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima
Rešenje o unapređenju zaštite od požara izdato od strane nadležnog Ministarstva za unutrašnje
poslove i ima zaposlena lica sa Uverenjem o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara i
Uverenjem o položenom stručnom ispitu za izradu Glavnog projekta zaštite od požara.
Obezbediti saglasnost nadležnog Ministarstvazaunutrašnjeposlove na projekat zaštite od požara.
Prilikom izrade projektne dokumentacije imati u vidu značaj objekta, broj lica koji se u njemu mogu naći
kao i vrednost njegovog sadržaja.
Obavezno uraditi procenu rizika od požara radi utvrđivanja potrebe za instaliranjem nekog od posebnih
sistema zaštite od požara.
Imati u vidu visinu objekta i obavezne mere zaštite od požara koje iz toga proizlaze.
Proceniti potrebu za izradom Analize o zonama opasnosti i ako je potrebno izraditi je kao sastavni deo
kompletne projektne dokumentacije.
Prilikom izrade glavnog projekta zaštite od požara koristiti Tehnološki projekat za ovaj objekat radi
pravilnog projektovanja mera zaštite od požara.
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PROJEKTNI ZADATAK – ZAŠTITA OD BUKE

OBJEKAT:

ETNOGRAFSKI MUZEJ

LOKACIJA OBJEKTA:

Studentski trg 13, Beograd

U skladu sa rasporedom spoljašnjih jedinica mašinske opreme projektovati mere zvučne zaštite
kojima se nivo buke u životnoj sredini, na fasadama susednih objekata, dovodi u dozvoljeni
nivo propisan zakonskom regulativom. Predmet projekta je buka koja potiče od rada
mašinskih sistema i instalacija koje će biti izvedene na krovnim površinama objekta Muzeja.
Prilikom projektovanja mera zvučne zaštite voditi računa o izvodljivosti predloženih mera
zvučne zaštite, njihovoj pouzdanosti, otpornosti na vremenske i druge uticaje, kao i o
potpunoj funkcionalnosti mašinskih sistema i instalacija objekta Muzeja.
Projektovana rešenja moraju da budu kvalitetna, funkcionalna i bezbedna za okruženje.
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