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НАБАВКА РАДОВА -ГРЕЈАЊЕ - МАШИНСКИ ДЕО ВРТИЋА У СИЛБАШУ 
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На основу чл. 36. ст. 1. тачка 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 18/2019, број Одлуке IV-404-1/2019-160, 
од 11.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 
18/2019, број Решења IV-404-1/2019-161, од 11.09.2019. године, припремљена 
је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 
јавну набавку радова -грејање - машински део вртића у Силбашу 

 са видео надзором - 3. део 
 

ЈН број 18/2019 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I 
Општи подаци о јавној набавци 
 

3. 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис  радова, начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 
3. 

 
III 
 

Техничка документација и планови   
 

3. 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
3. 

V Критеријуми за доделу уговора 9. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 9. 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 37. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке број 18/2019, су радови – грејање - машински део 
вртића у Силбашу са видео надзором - 3. део, шира из ОРН  45331100 радови 
на инсталацији централног грејања. 
  

2. Партије 
 

Набавка није обликована по партијама. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Предметну јавну набавку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и 
на интернет страници наручиоца.  
 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
Врста и спецификација радова детаљно су објашњени и приказани  у делу 
конкурсне документације – „Образац 2“. 

 
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
За ову јавну набавку није потребна техничка документација. 
 
 

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

 Обавезни услови  

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона);  

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75. став 1. тачка 2. 

Закона);  
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4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 

на њеној територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 

  

5)  да има има важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне  набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона) сагласно Закону о 
приватном обезбеђењу ("Службени гласник Републике Србије", број 104/13 и 
42/15) : 
- Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система 
техничке заштите и обуке корисника, издата од стране Министарства 
унутрашњих послова за правно лице. 
 
  Понуђач  је дужан да при састављању понуде наведе да је изричито  
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл.75. став 2. Закона) – Образац  5.  

Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН,  
а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке 
који ће се извршити преко подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. 
Закона, a oбавезни услов из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова.  

  Доказивање испуњености обавезних услова  

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона, достављањем 
следећих доказа:  

 -  Правно лице као понуђач:  

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 

надлежног Привредног суда, независно од датума издавања 

2) Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а за 

законског заступника , да  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.Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Захтев за извод из казнене евиденције се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника. За 

понуђача – правно лице Уверење Основног и Вишег суда на чијем је 

подручју седиште правног лица за кривична дела против привреде, 

ротив животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
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кривично дело преваре, а за дело организованог криминала Уверење 

Вишег суда у Београду, доказ не може бити старији од 2 месеца пре 

отварања понуда 

4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда 

5) Копија лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и 

одржавање система техничке заштите и обуке корисника, издато од 

стране Министарства унутрашњих  послова Републике Србије за правно 

лице 

 

      -  Предузетник као понуђач:  

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 

одговарајућег регистра, независно од датума издавања  

2) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске 

управе МУП-а за законског заступника , да  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, доказ не 

може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда  

4)Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
5)Копија лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање 
система техничке заштите и обуке корисника, издато од стране 
Министарства унутрашњих  послова Републике Србије за правно лице 
 
- Физичко лице као понуђач  

1) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске 
управе МУП-а за законског заступника , да  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, доказ не 
може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда  
2) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.  

5) Копија лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање 
система техничке заштите и обуке корисника, издато од стране 
Министарства унутрашњих  послова Републике Србије за правно лице. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то:  

1)  неопходан минимални финансијски капацитет: 

а) Да понуђач располаже финанијским капацитетом за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, што подразумева да је понуђач у 
претходне три обрачунске године (у 2016., 2017. и 2018. години) 
остварио приход у минималном укупном износу од 6.000.000,00 
динара 
 б) да у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је 
објављен позив за подношење понуда није био у блокади. 
 

2) неопходaн минимални кадровски капацитет: 

а) Потребно је да понуђач  на дан отварања понуда има ангажовано 
минимум  пет лица запослених или ангажованих по неком од основа у 
складу са Законом о раду и то: 
- 1 дипломираног машинског инжењера који поседује лиценцу 430 – 
одговорни  извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и 
гасне технике 
- 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу 453 – 
одговорни  извођач радова телекомуникационих мрежа и система 
-1 лице које је оспособљено да уграђује, инсталира и одржава понуђену 
опрему (камере) 
-1 лице са лекарским уверењем  за рад на висини   
-1 лице са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад, 
одржавања система техничке заштите и обуке корисника  

 

Доказивање испуњености додатних услова 
 

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач 
доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих доказа:  

1) Неопходан минимални финансијски капацитет 

 

а)  Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-
ЈН), за претходне три обрачунске године, (2016., 2017. и 2018. годину). 
 
б) Потврда НБС, Одељење за принудну наплату, Крагујевац  о броју дана 
неликвидности која обухвата захтевани период, уколико Извештај о 
бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади 
за последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен 
позив 
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2) Неопходан минимални кадровски капацитет 

 

За сва запослена или ангажована лица доставити: 

-Фотокопије  М обрасца Фонда ПИО (пријава на осигурање) за лица која су у 
радном односу код понуђача 

- Фотокопије уговора о радном ангажовању, уколико је лице ангажовано код 
понуђача по другом основу Закона о раду 

- за 1 дипломираног машинског инжењера који поседује лиценцу 430 – 
одговорни  извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 
технике доставити важећу лиценцу 430 у неовереној копији и потврда о дужини 
важења исте издата од стране ИКС 
- за 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу 453 – 
одговорни  извођач радова телекомуникационих мрежа и система доставити 
ажећу лиценцу 453 у неовереној копији и потврда о дужини важења исте издата 
од стране ИКС 
- за 1 лице које је оспособљено да уграђује, инсталира и одржава понуђену 
опрему (камере) доставити диплому/сертификат или Изјаву о извршеној обуци 
која је издата од стране произвођача или званичног заступника понуђене 
опреме (сервер за видео надзор)  
-за 1 лице са лекарским уверењем  за рад на висини доставити Лекарско 
уверење за рад на висини које није старије од годину дана 
- за 1 лице са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад, 
одржавања система техничке заштите и обуке корисника доставити копију 
важеће лиценце  
 

Уколико понуду подноси група понуђача, додатне услове могу да 
испуњавају заједно. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац мора пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе.  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачке 
1., 2. и 4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет 
страници Агенције за привредне регистре.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни.  

Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци 
јавно доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ,понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавнбим бележником или другим надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, и то: подаци о називу, адреси и 
интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено 
добити исправни подаци су:  

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа 
(Министарство надлежно за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, 
Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске 
управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону 
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о 
пореским обавезама које администрирају ови органи;  
- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту 
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне 
средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. 
интернет адреса:  
www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже 
Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 
- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 
22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.  

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 

 
 
 
 
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Одлука о додели Уговора о јавној набавци добара донеће се применом 
критеријума  „најнижа понуђена цена“. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извођења радова. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок 
извођења радова, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену и  исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор.Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
 

3. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се 
приступити непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су 
доставили понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи 
који учествују у поступку преговарања не дају своју коначну цену. Представник 
понуђача мора предати комисији овлашћење за преговарање, потписано од 
стране законског заступника понуђача. Ако овлашћени представник понуђача 
не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом 
она цена која је наведена у достављеној понуди. У поступку преговарања не 
може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.  
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена 
не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава 
квалитет предмета набавке. 

Наручилац је дужан да води записник о преговарању.. 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 

(Образац 5); 

6) Образац потврде о извршеном обиласку локације (Образац 6). 

7) Модел уговора (Образац 7). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку 
радова-грејање-машински део вртића у Силбашу са видео надзором-3. део, ЈН 
број 18/2019. 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:    

Адреса понуђача:    

Матични број понуђача:    

Порески  идентификациони 

понуђача (ПИБ):  

број   

Име особе за контакт:    

Електронска адреса понуђача  

 (e-mail):  

  

Телефон:    

Телефакс:   

Врста предузећа ( микро, мало, средње...)  

Број рачуна понуђача и назив банке:   

Лице овлашћено за потписивање  

Уговора: 

 

Лице  овлашћено  за  припремање 

понуде:  
 

Интернет страница на којој су докази из 

члана 77. став 1. тачке 1. до 4. ЗЈН-а 

јавно доступни (уколико се докази не 

достављају уз понуду): 

 

 

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  
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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 који ће 

извршити подизвођач:  

 

2)  Назив подизвођача:  
 

 
Адреса:  

 

 
Матични број:  

 

 
Порески идентификациони број:  

 

 
Име особе за контакт:  

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач:  
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач:  

 

 
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.  
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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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова-грејање-машински 

део вртића у Силбашу са видео надзором-3. део, ЈН број 18/2019.  

 

 
Понуђена цена без ПДВ-а 

 

 
 

 
Понуђена цена са ПДВ-ом 

 

 
Начин и услови плаћања 

 

Плаћање ће се извршити након 
испостављања привремених и окончане 
ситуацијама у складу са степеном 
изведених послова са роком плаћања 
од најкасније 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Пре достављања, 
привремена и окончана ситуација се 
обавезно усаглашава са надзорним 
органом наручиоца 

 
Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60  
 дана од дана отварања  

понуда ) 

 
_______________  дана 

од дана отварања понуда 

 
Гарантни рок за радове (не може 
бити краћи од 24 месеца од дана 

када је Записнички извршена 
примопредаја свих радова у складу 

са Законом) 

 
 
____________________ месеци од дана 

када је записнички извршена 
примопредаја свих радова у складу са 

Законом 

 
Рок извођења радова је најдуже 45 
календарских дана од дана увођења 
понуђача у посао 

 
________ календарских дана  

од дана увођења понуђача у посао 

Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора. 
   
 Датум   Овлашћено лице  Понуђача  

      

 _______________________        _____________________________  

Напомена:  

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.  
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

SPECIFIKACIJA RADOVA 
  

1 
 

2 3 4 5 6 

A. VENTILATOR KONVEKTORI I PRIBOR       

                

1. Nabavka i montaža zidnih ventilator       

  konvektora "AIRWELL-WESPER"         

  dvocevni sistem, komplet sa daljinskom       

  IC komandom bez ventila         

                

    HAW009A   kom. 2 
      snaga uredjaja Qgr/Qhl: 2710/2430 W     

    
max pad pritiska na vodenoj  
strani: 40.0 kPa 

 

   

                

    HAW018A   kom. 6 
      snaga uredjaja Qgr/Qhl: 3960/3540 W     

    
max pad pritiska na vodenoj 
 strani: 51.4 kPa 

 

   

                

          SVEGA A:                                       
                 

B. CEVNA MREŽA I PRIBOR VENTILATOR KONEKTORA 
    

                

2. Nabavka i montaža kompleta prelaznih komada     

  čelik/PEHD           

                

        kompl. 16 
  

                

6. Nabavka i montaža crnih čeličnih, bezšavnih     

  cevi za razvod tople vode         

                

    NO 20   m' 60 
      NO 25   m' 66 
      NO 32   m' 18 
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7. Spojni, zavarni i ostali pomoćni         

  materijal, cevni lukovi, kiseonik,         

  disugas, vešaljke i slično, 50% od         

  prethodne stavke.           

                

          0,50 
              

  8. Nabavka i montaža prefabrikovane izolacije     

  ARMAFLEKS ili slično sa parnom branom,       

  za klima inst. debljine min19mm komplet        

  sa priborom za spajanje i lepljenje       

                

    NO 20   m' 60 
      NO 25   m' 66 
      NO 32   m' 18 
                  

          
SVEGA B: 

  
                 

D. CEVNA MREŽA I PRIBOR PODNO GREJANJE     

                

4. Nabavka i montaža crnih čeličnih, bezšavnih 
  

 
cevi za razvod tople vode 

    

        

  
NO 25 

 
m' 26 

      NO 32   m' 54 
                  

              
                 

5. Spojni, zavarni i ostali pomoćni         

  materijal, cevni lukovi, kiseonik,         

  disugas, vešaljke i slično, 50% od         

  prethodne stavke.           

                

          0,50 
                  

6. Nabavka i montaža prefabrikovane izolacije 
  

 
PLAMAFLEKS ili slično za grejne izolacije 

   

 
debljine min19mm komplet sa  
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priborom za spajanje i lepljenje 

    

        

  
NO 25 

 
m' 26 

  

  
NO 32 

 
m' 54 

                  

          
SVEGA D: 

  
                 

                

E. TOPLOTNA PUMPA SA PODSTANICOM        

                

1. Nabavka i montaža toplotne pumpe       

  vazduh-voda, proizvod “LG" u split varijanti ili     

  toplotne pumpe sličnih ili boljih karakteristika     

                

  Uredjaj isporučiti sa automatikom za vodjenje      

  procesa grejanja/hladjenja  sa nedeljnim        

  programskim satom, kao i sa prolaznim ventilom     

  sa elektromotornim pogonom (230V) kontrolisanim     

  sa toplotne pumpe, kao i odgovarajućim bakarnim      

  cevima za tečnu i parnu fazu komplet  sa izolacijom     

  i fazonskim komadima. Deo razvoda, od spoljne jedinice   

  do unutrašnjosti, izolovati (trasa max 1.5 m) pored      

  prefabrikovane izolacije sa pranom branom debljine 25mm,   

  i mineralnom vunom debljine 5 cm u plaštu od ARMACHEK-a   

  sa elementima za spajanje, ili izolacije sličnih osobina     

  i karakterstika.           

                

  Spoljna jedinica           

  HU163             

  unutrašnja jedinica         

  HN1636             

                

  
- za sledeće 
uslove             

  
zima: -15˚C 
(40-33˚C)             

  
leto: +35˚C 
(7-12˚C)             

  Grejni kapacitet 11.37 kW         

  Rashladni kapacitet 11.8 kW         

  Rashladni fluid R410A         

  Dodatni elektro grejači 6kW         
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  Napajanje: 380-415 (VAC); 50 (Hz).       

                

  Bakarne cevi 15.88/9.52 (5/8", 3/8")       

  sa odgovarajućom izolacijom         

                

  Prolazni ventil sa elektromotornim pogonom NO32     

  Sve komplet povezano i pušteno u rad       

                

        kompl. 1 
  

                

2. Nabavka i montaža kompaktnog elektro kotla      

  koji u sebi sadrži elektronsku cirkulacionu pumpu,     

  ekspanzionu posudu i zaštitne elemente za bezbedan rad.   

  Uredjaj isporučiti sa originalnom automatikom      

  za vodjenje procesa grejanja sa nedeljnim        

  programskim satom.          

  Snaga elektrokotla za grejanje 18 kW.       

  Sve komplet povezano i pušteno u rad       

                

        kompl. 1 
  

            
 

 3. Nabavka i montaža cirkulacionih pumpi   
    za grejanje/hladjenje proizvod "GRUNDFOSS": 
 

             
 

     MAGNA 3 25-80     
 

 

    
 1 x 230 V, 9-116 W, 0,09-
1,02 A    

             
 

         kom. 1 
 

             
 

     MAGNA 3 25-120     
 

 

    
 1 x 230 V, 9-185 W, 0,09-
1,56 A    

             
 

         kom. 1 
 

             
 

 4. Nabavka i montaža crnih čeličnih, bezšavnih 
    cevi za razvod tople vode     
              
      NO 20   m' 3 

      NO 32   m' 24 
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5. Spojni, zavarni i ostali pomoćni         

  materijal, cevni lukovi, kiseonik,         

  disugas, vešaljke i slično, 50% od         

  prethodne stavke.           

                

          0,50 
                  

6. Nabavka i montaža prefabrikovane izolacije     

  ARMAFLEKS ili slično sa parnom branom,       

  za klima inst. debljine min19mm         

                

    NO 32   m' 24 
              

  7. Nabavka i montaža prefabrikovane izolacije 
    ARMAFLEKS ili slično sa parnom branom,   
    za klima inst. debljine min13mm komplet    
    sa priborom za spajanje i lepljenje za:   
              
    bakarne cevi 15.88 (3/8") m' 10 

    bakarne cevi   9.52 (3/8") m' 10 
              

  8. Čišćenje čeličnom četkom i dvostruko   
    miniziranje celokupne cevne mreže   
    (čelični razvod FC i podnog grejanja)    
              
          m2  30 

    
 

        
  9. Nabavka i montaža kuglastih     
    slavinica sa navojnim spojem NP6   
              
      NO 32   kom. 14 

                  

10. Nabavka i montaža slavinica za punjenje       

  i pražnjenje           

                

    NO 15   kom. 1 
      NO 20   kom. 4 
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11. Nabavka i montaža hvatača nečistoće   
    komplet sa navojnim spojem NP10   
              
      NO 20   kom. 1 

      NO 32   kom. 1 
              

  12. Nabavka i montaža kuglastih     
    slavinica sa navojnim spojem NP10   
              
      NO 20   kom. 2 

              
  13. Nabavka i montaža nepovratnog ventila       

  sa navojnim spojem NP10         

                

    NO 32   kom. 4 
              

  14. Nabavka i montaža nepovratnog ventila   
    sa navojnim spojem NP10     
              
      NO 20   kom. 1 

              
  15. Nabavka i montaža membranske     
    ekspanzione posude REFLEX     
    ili slično         
              
      NG18/6   kom. 1 

              
  16. Nabavka i montaža ventila sigurnosti   
    sa pritiskom otvaranja p=3.5 bar.     
              
      NO 25   kom. 1 

              
  17. Nabavka i montaža hidraulične skretnice,   
    izolovane, kapaciteta do 4 m3/h komplet   
    sa automatskim odzračnim lončićem sa   
    plovkom i holenderima     
              
          kompl. 1 

              
  18. Nabavka i montaža sabirnika i razdelnika    
    dvostruko miniziranih i izolovanih u       

  ARMAFLEKS ili slično sa parnom branom,       
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  za klima inst. debljine min19mm         

                

    NO 100x500   kom. 2 
                  

19. Nabavka i montaža automatike za        

  vodjenje procesa podnog grejanja       

  prema spoljašnjim uslovima i temperaturi       

  na polazu kućne instalacije. Automatika se       

  sastoji iz sledećih elemenata:         

  ** elektronski regulator sa programskim satom     

  i nedeljnim programom i mogućnošću odredjivanja     

  krivih grejanja komplet sa odgvoarajućim ormanom     

  za smeštaj            

  ** spoljni senzor sa zaštitom          

  **temperaturna sonda na potisu         

  ** trokraka slavinica NO25 sa elektromotornim     

  pogonom            

                

  Sve komplet povezano i pušteno u rad prema uputstvu    

  proizvodjača automatike         

                

        kompl. 1 
              

            SVEGA  E: 
                 

F. OSTALI RADOVI           

                

 
sistem FC 

 
kompl. 1 

              
  

 
sistem FC 

 
kompl. 1 

                  

4. Nabavka i montaža čeličnih nosača       

  za vešanje kanala, cevovoda i druge       

  mašinske opreme           

                

        kg. 100 
              

              
  5. Nabavka zaptivne mase otpornosti    
    prema požaru 120min. za zaptivanje    
    prodora  cevovoda kroz protivpožarni zid    
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          kompl. 1 

  6. Pripremno završni radovi     
    sa primopredajom instalacije         

  Pripremni radovi obuhvataju:         

  radove u cilju obezbeĎenja gradilišta,        

  pripremu magacina za materijal i alat,        

  prostorije za smeštaj osoblja za voĎenje        

  objekta, uzimanje potrebnih mera, donošenje     

  alata i materijala do mesta montaže i sl.,        

  upoznavanje sa postojećim stanjem na objektu,      

  upoznavanje sa projektnom i ostalom dokumentacijom,    

  uporeĎivanje projekta sa stvarnim stanjem na gradilištu,    

  potrebna razmeravanja i usaglašavanja. U slučaju      

  neslaganja u projektu, predmeru ili teškoća u realizaciji   

  projekta, izvoĎač je obavezan da ukaže na te probleme    

  nadzornom organu,  protivnom izmene idu na njegov račun.   

                

  Raščišćavanje i uklanjanje postavljenih        

  privremenih prostorija izvoĎača          

  

(magacini, 
kontejneri, 
radionice i 
sl.).             

                

  Unošenje izmena nastalih u toku          

  izvoĎenja radova u primerak Glavnog       

  projekta. Izmene se unose u elektronsku       

  i papirnu formu. Sve izmene nastale tokom       

  izvoĎenja radova IzvoĎač ucrtava u papirne      

  primerke glavnih projekata i priprema u        

  elektronskoj formi. Potrebno je da Stručni        

  nadzor overi ove izmene kao potvrda        

  tačnosti unetih podataka.          

                

  

Izrada 
projekta 
izvedenog 
objekta u tri             

  

primerka, koji 
se predaju 
investitoru.             

                



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, ЈН број 18/2019 

 

22/48 

  

 

  

Učešće 
predstavnika 
izvoĎača 
radova              

  
pri tehničkom 
prijemu.             

                

  

Primopredaja 
objekta i 
konačan 
obračun             

  

nakon 
prijema 
upotrebne 
dozvole da              

  

se objekat 
može 
koristiti.             

        paušalno 1 
                  

          
SVEGA F: 

  
                 

                

  REKAPITULACIJA         

  A. VENTILATOR KONVEKTORI I PRIBOR     
   B. CEVNA MREŽA I PRIBOR VENTILATOR KONEKTORA 
   D. CEVNA MREŽA I PRIBOR PODNO GREJANJE   
   E. TOPLOTNA PUMPA SA PODSTANICOM    
   F. OSTALI RADOVI       
               
                 

G. VIDEO NADZOR           
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1 Isporuka, montaža i povezivanje: 
2 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera; 
Senzor 1/3" progressive scan 
CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 
1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć 
funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 
2.8~12mm@F1.4; Osetljivost 
0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ 
MJPEG; Regulacija protoka kroz 
mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D 
DNR, BLC, ROI; UgraĎena IR rasveta 
dometa do 30m;Pametne funkcije: Detekcija 
upada u zonu, Prelazak 
preko zamišljene linije; Slot za micro SD 
karticu (do 128 GB); IP67; 
Napajanje 12Vdc/PoE 

      

            

     kom 6 
               

2 Nabavka, isporuka i montaža kablova F/FTP 
kat.6       

  
    

      

  
   

m 500 
  3 16 kanalni NVR, Maksimalna podržana 

rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija 
H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-
Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 
160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (do 6 
TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video 
izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; 
Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; 
Besplatan CMS software u kompletu, nadzor 
putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), 
Prijavljivanje ureĎaja na besplatan HIK Cloud 
P2P, u kompletu sa hard diskom namenjenim 
za sisteme za video nadzor kapaciteta 1TB 

        kom 1 
               

4 Povezivanje, puštanje u rad i obuka korisnika 
    

                

        paušalno 1 
                  

5 Projekat izvedenog objekta video nadzora u 3 primerka.   
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        kom 1 
                  

          

SVEGA Video 
nadzor: 

  
                 

  REKAPITULACIJA         

  MAŠINSKE INSTALACIJE       
   VIDEO NADZOR         
               
  

 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 У колони 5 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а, а у колону 6 уписати укупну 
цену без ПДВ-а тако што ће се помножити количина (колона 4) са ценом по 
јединици мере без ПДВ-а (колона 5) 

 На крају табеле – РЕКАПИТУЛАЦИЈА, уписати укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и 
укупну цену са ПДВ-ом. 
 
 

У  ______________________ 
 
Дана ____________________ 

 
 
                                 

               Овлашћено лице понуђача 
 

                _____________________  
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач 
__________________________________________________________________ , 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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 је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова-грејање-машински део вртића у Силбашу са 
видео надзором-3. део, ЈН број 18/2019, 
 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као 
овлашћено лице понуђача, дајем следећу:  

И З Ј А В У 

Понуђач_______________________________________________________
изјављује да је у поступку јавне набавке набавка радова-грејање-машински 
део вртића у Силбашу са видео надзором-3. део, ЈН број 18/2019, поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
 

НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај 
образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице сваког понуђача 
из групе понуђача.  
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.  

 Датум   Овлашћено лице  Понуђача  
     

    _______________________               _____________________________  

  
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ПОТВРДА  
НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  

КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Којом се потврђује  да је понуђач 

............................................................................................................................ 

(унети податке – пун назив, адреса и седиште), 

дана ............................................. 2019. године извршио увид и обишао 

места на којима ће се вршити 

набавка радова – грејање-машински део вртића у Силбашу са видео надзором-
3. део, број ЈН 18/2019, 

 
и стекао увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. 

 
Такође, понуђач изјављује да је упознат са свим условима извршења 

посла, и да оне не могу бити основ за било какве накнадне корекције цена. 
 
 
У Бачкој Паланци   
 
 

  

Дана: ..................................2019.год.   

   
   

Представник Понуђача  Представник Наручиоца 
   
     

 (потпис)   (потпис) 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ  ПОСТУПАК БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 45331100 радови на инсталацији 
централног грејања  
БРОЈ: IV-404-1/2019-_ 
ДАНА: _._.2019. годинe 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА – 
ГРЕЈАЊЕ-МАШИНСКИ ДЕО ВРТИЋА У СИЛБАШУ  

СА ВИДЕО НАДЗОРОМ-3. ДЕО 
 

ЈН БРОЈ 18/2019 
 

Закључен у Бачкој Паланци, дана _______________ 2019. године између: 
 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 
16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник општинске 
управе Рајка Појужина, дипл. правник ( у даљем тексту: Наручилац ), 

и  
 2. ____________________________ , из __________________ , улица 
_______________________, ПИБ ________________, матични број 
_____________,  врста предузећа ________________________, рачун број 
___________________ који се води код ________________________ банке, кога 
заступа _______________________________ (у даљем тексту: Одабрани 
понуђач). 
 
НАПОМЕНА: У случају да Одабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као добављач из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив 
подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 
 

Члан 1. 
(Опште одредбе) 

 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник Републике Србије» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
спровео преговарачки  поступак без објављивања позива за подношење понуда 
за набавку радова-грејањe-машински део вртића у Силбашу са видео надзором 
-3 део, редни број ЈН 18/2019. 

- Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца, дана 17.09.2019. године, а према конкурсној 

http://www.backapalanka.rs/
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документацији број IV-404-1/2019-162 (у даљем тексту: Конкурсна 
документација), која у прилогу чини саставни део овог уговора;  
- да је Одабрани понуђач доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца 
заведена под бројем __________ дана __.__. 2019. године (у даљем тексту: 
Понуда), која у прилогу чини саставни део овог Уговора;  
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора одабраном понуђачу, под бројем __________ дана 
___.___.2019. године. 

Члан 2. 
 
 Предмет  уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 
јавном набавком радова-грејање-машински део вртића у Силбашу са видео 
надзором-3. део (у даљем тексту: радови), у свему према спецификацији 
Конкурсне документације и Понуди одабраног понуђача, из отвореног поступка 
јавне набавке, број ЈН 18/2019. 

Обавезује се одабрани понуђач да за потребе Наручиоца изврши  радове 
у свему према спецификацији Конкурсне документације и Понуди одабраног 
понуђача, из става 1. овог члана, а која чини саставни део овог уговора. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, одабрани понуђач се 
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему. 
 

Члан 3. 
 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи 
_____________________ динара без ПДВ-а, односно ___________________ 
динара са ПДВ-ом. 
 Цена је фиксна и не може се мењати за свe време трајања уговора. 
 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 
цена обухвата и трошкове организације извођења радова, осигурања и све 
остале зависне трошкове одабраног  понуђача. 
 Након закључења овог уговора, вредност изведених радова ће бити 
утврђена на основу стварно изведених радова и јединичних цена датих у 
понуди одабраног понуђача наведеној у члану 1. овог уговора, а до износа 
уговорене вредности радова.  
 

Члан 4. 
(рок и начин плаћања) 

 
Плаћање ће се извршити након испостављања привремених и окончане 

ситуацијама у складу са степеном изведених послова са роком плаћања од 
најкасније 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Пре достављања, 
привремена и окончана ситуација се обавезно усаглашава са надзорним 
органом наручиоца. 
 Уз окончану ситуацију се доставља Записник о примопредаји изведених 
радова потписан од стране надзорног органа и одабраног понуђача, којим се 
верификује да су радови извршени на уговорени начин.   
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 Плаћање се врши уплатом на рачун одабраног понуђача број 
____________________ који се води код _________________ банке. 
 Одабрани понуђач је дужан да фактуру достави искључиво у динарском 
износу.  
 Одабрани понуђач се обавезује да на фактури унесе број под којим је 
Уговор заведен код Наручиоца (заводни број Наручиоца).  
           

Члан 5. 
(рок завршетка радова) 

 
 Одабрани понуђач се обавезује да изврши уговорене радове из члана 2. 
овог уговора у року од   ____ календарских дана, од дана увођења понуђача у 
посао . 
 О изведеним радовима води се  грађевински дневник. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности 
Наручиоца. 

Члан 6. 
(уговорна казна) 

 
 Уколико одабрани понуђач  не заврши радове у уговореном року, дужан 
је да плати Наручиоцу  уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно 
уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан 
износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-
а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор и активирати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног 
пристанка одабраног понуђача, умањењем рачуна наведеног у окончаној 
ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова претрпео какву штету, може захтевати од одабраног понуђача и потпуну 
накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом. 

 
Члан 7. 

(обавезе одабраног понуђача) 
 

Одабрани понуђач се обавезује да радове изведе  у складу са важећим 
техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по 
завршетку  преда Наручиоцу,  као и : 
1)   да пре почетка радова Наручиоцу  достави решење о именовању 

одговорног  лица одабранг понуђача;     
2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи;  
3) да у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора достави стручном 

надзору динамички план са роковима извођења радова по позицијама из 
понуде и завршетак укупних радова. Динамички план прави одабрани 
понуђач на који сагласност даје надзорни орган. Уколико се не усагласе 
рокови завршетка радова по позицијама и укупних радова одабраног 
понуђача и надзорног органа, усвајају се рокови које је дао надзорни орган. 

4) да се строго придржава мера заштите на раду;  
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5) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио 
радове и да је спреман за њихову примопредају; 

6) да изводи радове према документацији и понуди, у складу са прописима, 
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за 
поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 
7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором 
преузетих радова; 
8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  
ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 
9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима 
Републике Србије; 
10)  да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
11) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине 
и квалитета употребљеног материјала; 
12)  да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 
радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од 
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно 
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, 
уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у 
погледу уговорених рокова извођења радова; 
13)  да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то 
уколико не испуњава предвиђену динамику; 
14) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с 
тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове одабрани 
понуђач мора да приступи у року од 5 дана; 
15) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 
материјала, инсталација и опреме. 
16) да одабрани понуђач , отклони све евентуално начињене штете на 
постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним 
површинама 
 

Члан 8. 
(обавезе Наручиоца) 

 
 Наручилац  ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем 
уговорних обавеза одабрани понуђач 
 Наручилац  се обавезује да уведе одабраног понуђача у посао, предајући 
му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз објекту. 
 Наручилац  се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и одабраним 
понуђачем. 
 
 

 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, ЈН број 18/2019 

 

33/48 

  

 

Члан 9. 
(Евентуалне примедбе и предлози Надзорног органа) 

 
 Одабрани понуђач  је дужан да поступи по примедбама и захтевима 
надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су 
стављене примедбе и то на сопствени трошак. 
 

Члан 10. 
(Финансијско обезбеђење) 

 
Одабрани понуђач се обавезује да на дан закључења Уговора, а 

најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив, у корист 
Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од уговореног рока за 
завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова 
има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за 
који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 

 Одабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Приликом примопредаје радова одабрани понуђач се обавезује да 
Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив, у 
висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-
а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Одабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

Члан 11. 
(Осигурање) 

 
Одабрани понуђач је дужан да у року од седам дана од дана закључења 

уговора  достави: 

 Полису осигурања од професионалне одговорности за одговорног 
извођача радова у минималном износу од 4.000.000,00 динара 

 Полиса осигурања запослених од последица несрећног случаја-незгоде, 
у минималном износу од 1.200.000,00 динара 

 Полиса од опште одговорности из делатности у минималном износу од 
1.100.000,00 динара. 
 
Уколико се рок за извођење радова продужи, одабрани понуђач је дужан 

да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог 
члана, са новим периодом осигурања. 
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.Члан 12. 
(Гаранција за изведене радове и гарантни рок) 

 
Одабрани понуђач гарантује да су изведени радови у време 

примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају 
мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност 
за редовну употребу, односно употребу одређену уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 24 месеци  и рачуна 
се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и 
материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума 
примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију 
о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, атесте 
прибави и преда Наручиоцу радова. 

Одабрани понуђач  је дужан да о свом трошку отклони све недостатке 
који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се 
одабрани понуђач  није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и 
материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од  
одабраног понуђача захтева накнаду штете која је настала као последица 
неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег 
квалитета. 

 
Члан 13. 

(Квалитет уграђеног материјала) 
 

Укупан уграђени материјал  и опрема морају одговарати стандарима и 
техничким прописима који важе за уграђени материјал и опрему.  
 У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 
квалитета. 
 Одабрани понуђач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа 
испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби 
материјал који не одговара квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од одабраног понуђача  да 
их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама. Уколико одабрани понуђач  у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет одабраног 
понуђача. 
 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња.  
 Одабрани понуђач се не ослобађа одговорности ако је штета настала 
због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима 
Наручиоца. 
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Члан 14. 
(Примопредаја изведених радова) 

 
Примопредаја објекта врши се по завршетку изведених свих радова. 

 Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са 
понудом, одобрењем за изградњу и техничком документацијом, као и са 
техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, 
односно материјала, опреме и инсталација. 
 Одабрани понуђач о завршетку уговорених радова обавештава 
Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински 
дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 
(петнаест) дана од завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је 
чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник одабраног 
понуђача, уз присуство Стручног надзора. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји. 
 Одабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, 
пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са 
одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, одабрани понуђач мора да отклони 
без одлагања. Уколико те недостатке одабрани понуђач не почне да отклања у 
року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 
Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет 
одабраног понуђача. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац 
ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном 
року.  

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране одабраног 
понуђача  примити на коришћење изведене радове. 

 
Члан 15. 

(Раскид Уговора) 
 
           Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла 
и квалитету наведеном у понуди одабраног понуђача, а одабрани понуђач није 
поступио по примедбама стручног надзора, у односу на динамички план. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да одабрани понуђач касни са извођењем 
радова дуже од 10 (десет) календарских дана као и ако одабрани понуђач не 
изводи радове у складу са понудом и пројектно-техничком документацијом или 
из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 
средстава за његову реализацију. 
 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије 
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити 
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Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу 
са Уговором. 
 Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора 
и доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, одабрани понуђач је дужан да изведене 
радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат 
изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида 
уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 
Члан 16. 

(Сходна примена других прописа) 
 
 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се 
одговарајуће одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 
 

Члан 17. 
(Решавање спорова) 

 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Новом Саду.  
 

Члан 18. 
(Број примерака уговора) 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, од којих свака 

страна задржава по 2 (два) примерка. 
 

Члан 19. 
(Ступање на снагу) 

 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, 
а ступа на снагу даном потписивања истог.  
 
ЗА ОДАБРАНОГ ПОНУЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 
________________________        ______________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  
Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 
су саставни део конкурсне документације.  
Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.   
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 
спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале 
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа и доказе, оверене на 
захтевани начин, те тако комплетирану понуду достави у року дефинисаном 
конкурсном документацијом.   
Приложену спецификацију попунити на местима где је то предвиђено, јер ће у 
супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа.  
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације.  
Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације на којој ће се вршити 
предметни радови.  
За обилазак локације понуђач је у обавези да донесе овлашћење за лице које 
ће извршити обилазак локације. Обилазак локације могуће је извршити сваког 
радног дана у периоду од 08,00 до 12,00 часова, закључно са 27.09.2019. 
године, особа за контакт: Милан Рађеновић, дипл. инж. грађевине, тел: 064/864-
15-00. Наручилац је обавезан да овери потврду о обиласку локације. 
Понуђач може поднети само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати 
у више заједничких понуда.  
Није дозвољено подношење понуде у електронском облику.  
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 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 адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 
21400 Бачка Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: Не отварај - Понуда 
за набавку радова-грејање-машински део вртића у Силбашу са видео 
надзором-3. део, број ЈН 18/2019“, у року од 15 дана од дана објављивања 
обавештења о покретању преговарачког поступка без објављивања и 
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конкурсне документације на Порталу јавних набавки, односно до 02.10.2019. 
године до 11,00 часова.   

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 
02.10.2019. године до 11,00 часова.   

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се 
неотворене вратити понуђачу.  

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу 
понуђача, као и име особе за контакт и број телефона.  

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег 
текста ће бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала 
овлашћена особа.  

Понуда мора да садржи:  

 Попуњен и потписан  Образац понуде – „Образац број 1“  

 Документа која је наручилац тражио како би се утврдила 

испуњеност   обавезних  и додатних услова   

 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се 

попуни„Образац број 2“, 

 Попуњен и потписан Образац трошкова припреме понуде 

„Образац број 3“, попуњава и потписује овлашћено лице понуђача 

односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, уколико 

понуђач не  наступа самостално  

 Попуњен и потписан Образац изјаве о независној понуди 

„Образац број 4“, попуњава и потписује овлашћено лице понуђача 

односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, уколико 

понуђач не  наступа самостално  

 Попуњен и потписан Образац изјаве о  поштовању обавеза из 
члана 75.став 2. ЗЈН -  „Образац број 5“, попуњава и потписује  овлашћено 
лице понуђача односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе 
понуђача, уколико понуђач не  наступа самостално  

 Попуњен и потписан  Образац потврде о извршеном обиласку 
локације  -  „Образац број 6“, попуњава и потписује овлашћено лице 
понуђача  односно овлашћено лице  из  групе понуђача, уколико понуђач 
не наступа самостално и потписује представник Наручиоца 

 Попуњен и  потписан  Модел уговора - „Образац број 7“ 
 Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 Оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске 

гаранције за добро извршење посла 
 Оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року 
 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења 

заједничке понуде 
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Наручилац ће одбити понуду ако:  

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће ; 

3. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим 

понудама; 

5. ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 

понуда  

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или 
услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као 
неосноване.  

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 02.10.2019. године у просторијама Општине 
Бачка Паланка са почетком у 12,00 часова. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено 
овлашћење издато од стране тог понуђача.  

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 
обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или 
повлачење понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, 
измењену понуду или обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за 
подношење понуда.  
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено са ознаком на коверти: «измена понуде», «допуна понуде» или 
«опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај-Понуда за набавку радова-
грејање-машински део вртића у Силбашу са видео надзором-3. део, број ЈН 
18/2019“.  
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење 
понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека 
рока за подношење понуда.  

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО 
ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ 
ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА  
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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 исти понуђач 
може учествовати у више заједничких понуда.  

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде 
ће заокружити опцију „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.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН, а 
услов из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке који ће се извршити 
преко подизвођача.  

Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. 
ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, за део 
набавке који ће се извршити преко подизвођача.   

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 у потпуности одговара за извршење уговореног посла 

наручиоцу без обзира на број подизвођача.   

Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и 
подизвођач у некој другој понуди.   

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу 

понуде ће заокружити опцију «као заједничку понуду».  
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о  
члану групе који је носилац посла, понуђачу који ће потписати уговор, 
рачун на који ће бити извршено плаћање, понуђачу који ће у име групе 
понуђача дати средство обезбеђења,  као и обавезама сваког понуђача 
из групе понуђача за извршење уговора.   

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1.,2. и 4. ЗЈН, а додатне услове  могу испунити заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености 
услова који су наведени у поглављу  5. Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 75. и 76. закона  о јавним набавкама и упутство  
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како се доказује испуњеност тих услова, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова.  

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких 
понуда.  

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 

потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

Плаћање ће се извршити након испостављања привремених и 
окончане ситуацијама у складу са степеном изведених послова са роком 
плаћања од најкасније 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Пре 
достављања, привремена и окончана ситуација се обавезно усаглашава 
са надзорним органом наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда. 
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од 

дана примопредаје радова. 
  Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним 
роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.  
За уграђене материјале и опрему  важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.  

Место извођења радова: Силбаш, кат.парцела број 560 к.о. 
Силбаш. 

Рок извођења радова је најдуже 45 календарских дана од дана 
увођења понуђача у посао. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, 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 
ПДВ-а.   

Цена мора бити фиксна, не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.  

 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде са назначеним износом од 10% од  укупне вредности 
понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања 
понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца  Општинска 
управа Општине Бачка Паланка. Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг).  

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или 
измени своју понуду; 

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци;  

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за  
добро извршење  посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације; 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде 
понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора 
са изабраним понуђачем. 

      
     2.  Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о 
намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење 
посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије 
посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од 
уговореног рока за завршетак радова. Писмо не сме бити ограничено 
роком трајања ( датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске 
гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која 
се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 
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обавезу за банку, као гаранта.  
 
       3.   Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о 
намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 
примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 
5% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено 
роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске 
гаранције, односно датум примопредаје радова, као ни садржину која се 
односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 
обавезу за банку, као гаранта.  
 Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 
тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  
  
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 
дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак 
радова, у корист  Наручиоца Општинска управа општине Бачка Паланка. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се 
продужити. 
        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. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само 
ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 
    2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у 
висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист  Наручиоца 
Општинска управа општине Бачка Паланка. Рок важности банкарске 
гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака 
који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року.  
        По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства 
финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
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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 ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези конкурсне 
документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може да се 
обрати наручиоцу у писаном облику са напоменом «Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 12/2019», 
на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 
16, 21400 Бачка Паланка.  
Koнтакт: комисија за ЈН, мејл адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs, сваког 
радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. Тражење 
додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 
Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан 
да у року од  3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
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 о јавним набавкама.  

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
увид и контролу.  
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива 
учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не 
произилази из природе поступка јавне набавке.  
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда.  
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.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, 
или поштом - препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Општина 
Бачка Паланка, Краља Петра Првог,  број 16, 21400 Бачка Паланка  или 
електронским путем на  e-mail адресу: јnabavke@backapalanka.org.rs  или 
факсом на број 021-60-45-587. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Зaкона 
указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац 
исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 
претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора 
из чл.108. Зaкона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

mailto:?nabavke@backapalanka.org.rs


Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, ЈН број 18/2019 

 

46/48 

  

 

Зaкона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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 
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 у складу са одредбама члана 150. овог Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

 назив и адресу Наручиоца; 

 податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  

 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

 чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

 потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

 потпис подносиоца. 
 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, 
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 
Закона, је:  
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
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потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 
Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци 

упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У 
пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 
употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од: 
- 60.000 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.  
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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. 

 
17. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 

УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА 
 
Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 
Уколико понуђач не користи печат, а у складу са Законом о привредним 

друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 
44/2018 и 95/2018), дужан је да уз понуду достави Наручиоцу Изјаву о томе. 

 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 

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.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о 
јавној набавци са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка 
заштите којим је потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, тј. не потпише га у року од 3 дана од дана када му је достављен на 
потписивање,Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем.  
 

 
 


