ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП 2/2021
- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА
ПСИХИЈАТРИЈЕ бр. 2 –
Предмет јавне набавке су услуге израде пројектне документације за реконструкцију објекта
психијатрије бр. 2, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови
Кнежевац.
Објекат се налази у Новом Кнежевцу, ул. Краља Петра 1. Карађорђевића бр. 85, парцела бр. 1561/4
К.О. Нови Кнежевац – зграда здравства.
Услуге израде пројектне документације обухватају следеће:
1) Пројекат за грађевинску дозволу (ИДП)
2 Д приказ
Израда катастарско-топографског плана - КТП-а
Главна свеска
Пројекат архитектуре
Пројекат хидротехничких инсталација:
• Водовод+канализација
• Хидрантска мрежа
Пројекат електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација:
• Електроенергетика (напајање, расвета)
• Видео надзор
• Електронске телекомуникационе мреже (телефонија, рачунарска мрежа)
Пројекат термотехничких инсталација:
• Грејање+хлађење
Пројекат спољног уређења око објекта
Елаборат енергетске ефикасности
Елаборат заштите од пожара
Након предаје ИДП-а у ЦЕОП-у, чека се грађевинска дозвола од надлежног органа.
У случају да се, кроз разраду пројекта, дође до потребе за повећањем постојећих прикључака на
парцели, прво урадити идејно решење (ИДР) и иходовати локацијске услове, а што све улази у
понуђену цену, без посебног увећања исте (сви пројекти улазе у уговорену цену).
2) Пројекат за извођење (ПЗИ)
2 Д приказ
Пројекат за извођење (је проширени идејни пројекат са детаљима извођења, предмером и
предрачуном)
Главна свеска
Пројекат архитектуре са предмером и предрачуном
Пројекат хидротехничких инсталација:
• Водовод+канализација+хидрантска мрежа
Пројекат електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација:
• Електроенергетика (напајање, расвета)
• Електронске телекомуникационе мреже (телефонија, рачунарска мрежа)
• Видео надзор
Пројекат термотехничких инсталација:
• Грејање+хлађење
Пројекат спољног уређења
Главни пројекат заштите од пожара

План управљања отпада
План управљања заштите животне средине.
Обавеза инвеститора - наручиоца је да на свој терет сноси све таксе, које ће уплаћивати одмах по
позиву пројектанта да то учини.
Пројектант је у обавези да изради пројектну документацију у складу са Законом о планирању и
изградњи и упутствима надлежних органа, укључујући и корекције по налозима овлашћених органа.
РОК ОКОНЧАЊА ПОСЛА:
За пројекат за грађевинску дозволу (ИДП), из тачке 1) -- до 60 дана од закључења уговора по
окончаном поступку јавне набавке (дан закључења уговора се сматра даном увођења пројектанта у
посао);
За пројекат за извођење (ПЗИ), из тачке 2) -------------------------- до 60 дана од добијања грађевинске
дозволе;
РОК ПЛАЋАЊА је: 50% уговореног износа одмах након предаје пројекта за грађевинску дозволу
(пројекат под 1), а остатак од преосталих 50% у року од 15 дана од предаје свих осталих пројеката.
Инвеститор /наручилац/ има право да захтева да му се омогући авансна уплата и пре окончања
посла, у износу и у време по сопсвеној одлуци, што је пројектант дужан да му омогући.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: најмање 30 дана од отварања понуда.
Наручилац.

