
ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА 

 

На археолошком локалитету „Медијана“, које се налази на Булевару светог цара 

Константина у Нишу најпре потребно је извршити  замену улазне капије.  

Потребно је најпре извршити рушење постојеће ограде од кутијастих профила и 

жичаног плетива на стубовима од челичних кутијастих профила и цеви, са одвозом шута, а 

затим извршити ручни ископ земље III категорије за темељење челичних стубова ограде и 

капија.  

Потом је потребно израдити темељ самац за фундирање челичних стубова ограде од 

армираног бетона МБ 20, са израдом тампон слоја од шљунка. 

На крају је потребно извршити израду и монтажу ограде са капијама од челичних 

кутијастих профила и флахова. 

На локацији где се налази објекат галерије  „Синагога“ који се налази у улици 

Давидовој у Нишу, потребно је извршити замену олучних вертикала и прозорских 

окапница на самом објекту.  

Потребно је, најпре, извршити израду и монтажу прозорских окапница од лима од 

пластифицираног лима. 

Потом је потребно извршити израду и монтажу олучних вертикала од 

пластифицираног лима у браон боји. 

 На крају је потребно извршити израду и монтажу окапница од пластифицираног 

лима браон боје. 

Димензије и количине основног материјала као и осталог ситног  материјала који је 

потребан за извршење посла, као и начин извршења посла и начин обрачуна, детаљно су 

описани у предмеру радова, који представља образац структуре цене. 

Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања, гарантног рока, места и 

рока извођења радова и рока важења понуде. 

Начин, рок и услови плаћања 

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на рачун извођача радова у року 

дефинисаном Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 

захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура 

(„Службени гласник РС“, број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), уз поштовање Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 

119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019), по достављању окончане ситуације оверене од 

стране надзорног органа и достављања 1 (једне) бланко соло менице са захтевом за 



регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

истог од стране пословне банке или изводом из Регистра меница и овлашћења са званичне 

интернет странице Народне банке Србије, попуњеног и потписаног меничног овлашћења и 

копије картона депонованих потписа.   

 

Гарантни рок   

Понуђени гарантни рок за квалитет изведених радова понуђач уноси у образац 

понуде са спецификацијама – предмером радова, обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни и у моделу уговора, с тим да исти не може да буде краћи од 

24 (двадесетчетири) месецa,  нити дужи од 48 (четрдесетосам) месеци, рачунајући од дана 

примопредаје радова. 

За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач, у погледу садржине и рока, 

важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је Извођач дужан да 

сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, односно материјала, заједно са 

упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.  

 

Место и рок извођења радова 

Археолошки локалитет „Медијана“, који се налази на Булевару светог цара 

Константина у Нишу и објекат галерије  „Синагога“ која се налази у улици Давидовој у 

Нишу. 

Извођач ће извести предметне радове у року који је навео у својој понуди, с тим што 

исти не може бити дужи од 25 (двадесетпет) календарских дана, од дана увођења у посао, а 

у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који 

важе за извођење предметних радова. 

 

Рок важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана јавног 

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 

услове из понуде. 

 


