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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ........................[Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'']  
Адреса: …............................................................[Београд, Краљице Наталије 62]  
Интернет страница:........................................................................[www.gakfront.org]  
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Циљ поступка је закључење уговора о јавној набавци.  
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/. 
5. Контакт (лице или служба)  

 Радица Александрић, дипл. економиста javnenabavke@gakfront.org 
 

II  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. М19/13 за 2019. годину су услуге поправки на објекту  ГАК ''Народни 
фронт'' 
2. Партије: Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије: 
Партија 1: поправке на објекту 
Партија 2: санација и репарација одељења Хистопатологије 
 

3. Процењена вредност јавне набавке: Партија 1: 285.000,00 дин. без пдв-а  
       

Партија 2 : 750.000,00 дин. без пдв-а  
4. ОРН:  
                45000000 Грађевински радови 
                45421131 Уградња врата 
                45421146 Уградња спуштеног плафона 
                45111300 Радови на демонтажи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 
Увид у делове објекта на које се односе предметне услуге је могуће сваког радног дана у времену 
од 08-14 сати. Особа за контакт Бранко Милошевић 065/2068 200 
Партија 1, поправке на објекту (Промена плафона у соби Одељења царских резова-Акушерско 3, 

Одвајање простора двокрилним вратима испред осме операционе сале и  Формирање 

просторије -сестринске собе иза пријавнице) 

рб опис јм ком 
Произвођач материјала 

(за позиције са 
материјалом) 

 1 

Демпнтажа спуштенпг плафпна, набавка 
материјала и уградоа нпвпг спуштенпг 
плафпна ригипс плпчама д=12мм са 
термпизплацијпм стирпппр д=8цм. Плпче 
се фиксирају за цд и уд ппцинкпване 
прпфиле. Сви сппјеви су бандажирани. 
Обрачун се врши пп м² уграђенпг плафпна 

м²  30    

2  

Набавка материјала, израда, исппрука и 
уградоа двпкрилних врата, ал.прпфил 
Alumil 9400, бели тпн. Ппмпћнп крилп са 3 
шарке и засунпм гпре и дпле. Панел у 
белпм тпну,средишои деп армиранп 
стаклп 6/7мм. Врата фиксирана за ал.кут. 
80/80 и 80/40. Обрачун се врши пп 
кпм.кпплет уграђених врата. вел 188/233 
цм 

 Ком. 1    

 3 

Демпнтажа пријавнице,израда,исппрука и 
уградоа нпвих преграда и једнпкрилних 
врата.Оснпвна кпнструкција пд 
ал.прпфила пластифицираних у белпм 
тпну- Све преграде испуоене панелпм у 
истпј бпји псим гпроег дела врата где се 
застакљује термппан стаклпм 4/12/4, 
једнп млечнп. Крилп врата је ппремљенп 
са три шарке,цилиндер бравпм и квакпм. 
Обрачун се врши пп кпм.кпмплет 
уграђених преграда.Вел. 90+250+90/210 
цм 

Ком.  1    

 
Место и датум:                          М.П.                                                               Потпис понуђача: 
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Партија 2 Санација и репарација одељења Хистопатологије 
 
рб опис јм ком Произвођач 

материјала (за 
позиције са 
материјалом) 

А Демонтажни радови 

Демонтажни радови се врше у складу са наменским потребама за рад простора па је 
радове потребно синхронизовати са захтевима за обезбеђење непрекидне функције 
простора. Демонтирану опрему односи извршилац на депонију ван ГАК-а. Осим ако 
другачије није наглашено. Позиције садрже и припрему продора. 

1 Рушење бетонског обдукционог стола у простор, 
плаћа се по м3 

м3 1   

2 Демонтажа решетке и прозора и дрвеног 
двокрилног прозора дим 130х92 цм. 

ком. 1   

3 Демонтажа врата дрвеног 130х210 цм. ком. 1   

4 Пажљива демонтажа хантер даглас плафона у холу 
са припремом за монтажу на новој позицији. 

м2 14   

5 Пажљива демонтажа флуо светиљки са хантер 
даглас 130х22 са очувањем клиритних капа и 
арматура за комплетирање преосталих светиљки. 

ком. 13   

6 Демонтажа осталих светиљки ком. 3   

7 Израда продора ф150мм кроз зид делимично бетон 
ширине 650 мм са,бушењем. Плаћа се по ком. 

ком. 4   

8 Демонтажа сплит система 12 БТУ ком. 1   

9 Демонтажа вентилационих канала у холу дим 
250х200 мм, пре демонтаже проверити могућност 
коришћења истих за аспирацију радне станице у 
холу. 

м1 16   

     

рб опис јм ком Произвођач 
материјала (за 
позиције са 
материјалом) 

Б Санација плафона и пода 
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1 Санација преосталог плафона са демонтираним 
плафоном из хола са преслагањем, додавањем и 
учвршћењем и израдом места за светиљке по скици. 
Плаћа се по м2 преосталог укупног плафона. 

м2 42   

2 Крпљење опшивки пролаза за вентилацију у 
просторијама рабиц мрежом и малтером до 
припреме за глетовање. Плаћа се по м2 

м2 2   

3 Затварање хоризонтале водоотпорним гипс 
картоном 12.5 мм са вешањем на плафон, затварање 
отвора демонтиране вентилације. Позиција 
подразумева носеће елементе и профиле. 

м2 8   

4 Глетовање облога канала вентилације и делова 
плафона са припремом за кречење. 

м2 64   

5 Врата за ревизиони отвор 30х30 цм од прохрома са 
испоруком и уградњом. 

ком. 5   

6 Кречење припремљених површина са подлогом и 
водоперивом белом бојом у два слоја. 

м2 64   

7 Припрема пода и лепљење плочица по избору 
архитекте у нивоу осталог пода 

м3 2   

8 Санација и репарација постојећих АЛУ врата са 
анпасовањем истих. 

ком. 6   

     

рб опис јм ком Произвођач 
материјала (за 
позиције са 
материјалом) 

В Електричне инсталације 

1 Испитивање постојеће инсталације са прецизним 
стањем о напајању из РО са доставом скице о 
напајању и разводу. 

Пшл. 1   

2 Пластичне самогасиве ХФ самолепиве каналице 
40х25 мм. Испорука уградња и украјање. Плаћање 
по м1. 

м1 25   
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3 Кабал N2XH 3x1,5 mm2 Испорука уградња са 
повезивањем. 

м1 30   

4 Кабал N2XH 3x2,5 mm2 Испорука уградња са 
повезивањем. 

м1 80   

5 Светиљке        

5.1 Уградна ЛЕД светиљка називне снаге 45W, 230V, 
4200ºК, 120х30 цм HN-PL12030 BB link и монтажа 
исте на одређену микро локацију, израда ел 
повезивања. Комплет са монтажним материјалом 
(ПВЦ типлови и одговарајући завртњи, потребна 
бушења тавањица). 

ком. 11   

5.2 Надградна ЛЕД светиљка називне снаге 45W, 230V, 
4200ºК, 120х30 цм HN-PL12030 BB link и монтажа 
исте на одређену микро локацију, израда ел 
повезивања. Комплет са монтажним материјалом 
(ПВЦ типлови и одговарајући завртњи, потребна 
бушења тавањица). 

ком. 3   

5.3 Зидна бактерицидна светиљка (БЦС 2011- "ПМЕ") 
називне снаге 30W, 230V, комплет са предпојним 
елементима, и монтажа исте на локацији микро 
локације, израда ел повезивања, постављање цеви. 
Комплет са монтажним материјалом (ПВЦ типлови 
и одговарајући завртњи, потребна бушења зидова). 

ком. 3   

5.4 Надградна ЛЕД светиљка називне снаге 18W, 230V, 
4000ºК, фи 22,6 цм KN-C5 BB link и монтажа исте на 
одређену микро локацију, израда ел повезивања. 
Комплет са монтажним материјалом (ПВЦ типлови 
и одговарајући завртњи, потребна бушења 
тавањица). 

ком. 6   
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5.5 Светиљка паник, ЛЕД светиљка сснаге 5W, ТБ боје, 
са исправном, безодпорном акумулаторима, 
аутоматска "припрема" и "трајном" споју, са 
изборним прекидачем режима рада, аутономија 
рада 3х и заштитом пада батерије на минимум 
испод минимума , тип "паник" и монтажа исте на 
претходно одрећеној микро локацији, израда ел 
повезивања. Комплет са монтажним материјалом 
(ПВЦ типлови и одговарајући завртњи, 

ком. 1   

6 Санација и репарација постојећих флуо светиљки 
2х36W за хантер даглас и довођење у 
функционални рад - користе се делови из 
демонтираних светиљки - са постављањем 
постојећих заштитних клиритних капа. 

ком. 6   

7 ОГ једнополни прекидач 10 А 250В ИП 54 испорука 
монтажа и повезивање. 

ком. 3   

  ОГ "шуко" прикључница  10/16 А 250В ИП 54 
испорука монтажа и повезивање. 

ком. 3   

     

рб опис јм ком Произвођач 
материјала (за 
позиције са 
материјалом) 

Г Фасадна и унутрашња столарија 

1 Испорука и монтажа једнокрилних врата металних 
противпожарних врата ватроотпорности F90. 
Испуна врата је стиродур дебљине 20mm. Оков чине 
шарке и кваке марке FAPIM. Рукохват по избору. 
Брава је са цилиндром марке CISA.Врата су беле 
боје. Позиција подразумева малтерисанје, дораду и 
обраду шпалетни Димензије 130x210cm. 

ком. 1   
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2 Испорука и монтажа ПВЦ столарије у систему 
профила са пет комора:    Дим.1300/920мм                                                                                                           
Двокрилни елемент који се састоји из једног крила 
окретно- нагибно отворива.                                                                                                    
Испуна елемента је термоизулујуће стакло 4/15/4 
float квалитета.                                                                                            
Солбанка алуминијумски ширине 150 мм  са 
обрадом шпалетни.                                                       
Комплет замењен прозор. 

ком. 1   

3 Монтажа демонтиране решетке са старог прозора ком. 1   

4 Санација постојећих АЛУ врата са анпасовањем 
истих. 

ком. 6   

     

рб опис јм ком Произвођач 
материјала (за 
позиције са 
материјалом) 

Д Водовод и канализација    

1 Извођење паралелне везе са постојећег точећег 
места лавабоа до машине у холу топле и хладне 
воде цевима 1/2`` и одвода 50мм  према технологији 
машине, цеви се воде по зиду у парапетном каналу 
са поклопцом 220х70 мм са украјањем истог. 
хоризонтална удаљеност између постојећег и новог 
прикључка је 2,5м.Комплет припремљено за 
функционални рад. 

ком. 1   

     

рб опис јм ком Произвођач 
материјала (за 
позиције са 
материјалом) 

Ђ Климатизација и вентилација 

  Позиције посразумевају испоруку, монтажу и 
довођење у функцију. 

      

1 Испорука и монтажа сплит система 12 БТУ на место 
демонтиране јединице 

ком. 1   

2 Израда инсталације вентилације-аспирације       
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2.1 Израда цевне мреже за аспирацију просторија са 
фиксирањем за плафон или зид са TEXOFLEX-AL 
аспираторна цев - Ø120мм са потребним 
конекторима и шелнама. Цевне гране на крајевима 
цеви завршити са прирубницама за аспираторе. 
Плаћа се по м1 изведене за обе изведене гране. 

м1 12   

2.2 Гравитациона жалузина Ø120мм - 150X150мм- бела ком. 2   

2.3 Аспиратор купатилски са клапном MTG A120N-K са 
повезивањем у функционални рад, команда до 
аспиратора. 

ком. 1   

3 AWENTA - анемостат FI150 (AN3) ком. 3   

     

рб опис јм ком Произвођач 
материјала (за 
позиције са 
материјалом) 

Е Архивске полице 

1 Металне архивске полице 1850х900х400мм/6 
нивоа, L - профил 30х30х1,5мм пластифицирани 
бели испорука и монтажа. 

ком. 22   

     

рб опис јм ком Произвођач 
материјала (за 
позиције са 
материјалом) 

Ж Завршни радови 

1 Чишћење просторија после завршених радова, 
чишћење металних спуштених плафона од гарежи и 
наслага, функционална проба извршених радова 
потребна ел.мерења и записничка предаја 
инвеститору 

Пшл. 1   
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА    
     

А Демонтажни радови    
Б Санација плафона и пода     
В Електричне инсталације    
Г Фасадна и унутрашња столарија    
Д Водовод и канализација    
Ђ Климатизација и вентилација    
Е Архивске полице    
Ж Завршни радови    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум:                          М.П.                                                               Потпис 
понуђача: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилог документације, партија 2 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 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. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) /; 
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. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) /. 
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 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. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и 
то:  

Партија 1  / 

Партија 2 

1.Архитекта са важећпм лиценцпм-           
Одгпвпрни извпђач радпва                               
2.Да је ппнуђач пстварип прпмет у 
ппследое две гпд у двпструкпј вреднпсти 
пд прпц.вреднпсти партије 

1.Лице треба да буде у радном односу или ангажовано по неком другом основу код понуђача - 
доказује се достављањем копије уговора о раду и пријаве запослених на обавезно социјално 
осигурање (у случају радног односа). У случају ангажовања по неком другом основу (нпр. 
уговор о делу, привремени и повремени послови и др.) да се достави основ о ангажовању или 

сталном раду као доказ – са важећом лиценцом лица које се ангажује.  
2.Доказ-Изјава дата на меморандуму-доставља се у понуди. 
Наручилац задржава право да након отварања понуда, односно приликом стручне оцене 
понуда тражи додатна појашњења у вези испуњености овог услова, може да тражи на увид 

оригиналну документацју на основу које је Изјава дата. 

 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
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Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који се достављају у виду неоверене копије.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  Уколико Изјаву 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 
(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
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. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

               Потписивањем изјаве понуђач доказује да испуњава следеће: 
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује 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 (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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     3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге 
поправки на објекту  ГАК ''Народни фронт'', број М19/13 за 2019. годину, испуњава све услове из чл. 75. 
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде; 

Место:_____________                                                                                                                                       Понуђач: 
Датум:_____________                                         М.П.                                                                                              _____________________                                                         
 

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

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке 
услуге поправки на објекту  ГАК ''Народни фронт''ГАК ''Народни фронт'', број М19/13 за 2019. годину, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

Место:_____________                                                                                                                        Подизвођач: 
Датум:_____________                                              М.П.                                                                                        _____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуду доставити на начин дефинисан у Позиву за подношење понуде. 
    
 3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а 
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 
поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Аванс 70% након потписивања уговора, остатак са роком плаћања од 60 дана по извршеној уградњи. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок извршења предметних услуга не може бити дужи од 30 календарских дана од дана потписивања 
уговора. 
Место извршења је на адресу наручиоца: ГАК ''Народни фронт'' Београд, Краљице Наталије 62. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у 
понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Ако 
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 
динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу, 
безусловну на први позив наплативу, као гаранцију за повраћај аванса. Бланко сопствена меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Бланко сопствена меница 
треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање оригиналним 
потписом. 
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са 
клаузулама „без протеста“, на име повраћаја аванса и са назначеним износом од 70% од укупне 
уговорене вредности са обрачунатим ПДВ-ом и потврда о регистрацији менице. Уз меницу мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју 
Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за 
заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и 
меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона 
депонованих потписа. 
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 
истека важности уговора. 
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити 
важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег. 
Наручилац не може извршити уплату аванса док не прими уредно средство финансијског обезбеђења. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М19/13 

 

 26/ 42 

  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште* 
на e-mail] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. М19/13 услуге поправки на објекту   
ГАК ''Народни фронт''  
*прихвата се достава појашњења електронском поштом искључиво у току радног времена Наручиоца, 
односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ 
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ /. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и у том случају не може да се изврши 
избор, биће изабрана понуда оног понуђача који је најпре доставио понуду писарници Наручиоца. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
javnenabavke@gakfront.org или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев 
за заштиту права се може 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, најкасније у року од 2 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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
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подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а исте наручилац 
није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за 
предају понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се балаговременим укоико је поднет 
најкасније до истека рока за предају понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 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.  Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, позив на 
број: број или ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне  
набавке, прималац је: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом искључиво у току радног времена 
Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу 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.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број M19/13 за 2019. годину – услуге 

поправки на објекту ГАК ''Народни фронт'' 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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 услуге поправки на објекту ГАК ''Народни фронт'',партија бр 1 
ПОПРАВКЕ НА ОБЈЕКТУ,  број  M19/13 за 2019. годину 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  у динарима 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом у динарима 

 

 
Рок извршења (до 30 дана) 

 

 
Рок важења понуде (мин. 30 дана) 

 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                                        ________________________________ 
 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге поправки на објекту ГАК ''Народни фронт'',партија бр 2 
Санација и репарација одељења Хистопатологије , број  M19/13 за 2019. годину 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  у динарима 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом у динарима 

 

 
Рок извршења (до 30 дана) 

 

 
Рок важења понуде (мин. 30 дана) 

 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                                        ________________________________ 
 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
ПАРТИЈА 1-ПОПРАВКЕ НА ОБЈЕКТУ 

рб опис јм ком Јед. Цена без пдв у дин. Цена укупно без пдв-а 

1 

Демпнтажа спуштенпг плафпна, набавка 
материјала и уградоа нпвпг спуштенпг 
плафпна ригипс плпчама д=12мм са 
термпизплацијпм стирпппр д=8цм. Плпче се 
фиксирају за цд и уд ппцинкпване прпфиле. 
Сви сппјеви су бандажирани. Обрачун се 
врши пп м² уграђенпг плафпна м2 30     

2 

Набавка материјала, израда, исппрука и 
уградоа двпкрилних врата, ал.прпфил 
Alumil 9400, бели тпн. Ппмпћнп крилп са 3 
шарке и засунпм гпре и дпле. Панел у 
белпм тпну,средишои деп армиранп стаклп 
6/7мм. Врата фиксирана за ал.кут. 80/80 и 
80/40. Обрачун се врши пп кпм.кпплет 
уграђених врата. вел 188/233 цм кпм. 1     

3 

Демпнтажа пријавнице,израда,исппрука и 
уградоа нпвих преграда и једнпкрилних 
врата.Оснпвна кпнструкција пд ал.прпфила 
пластифицираних у белпм тпну- Све 
преграде испуоене панелпм у истпј бпји 
псим гпроег дела врата где се застакљује 
термппан стаклпм 4/12/4, једнп млечнп. 
Крилп врата је ппремљенп са три 
шарке,цилиндер бравпм и квакпм. Обрачун 
се врши пп кпм.кпмплет уграђених 
преграда 
 Вел. 90+250+90/210 цм кпм. 1     

Цена укупнп без ПДВ-а   

ПДВ .......%   

Цена укупнп са ПДВ-пм   

 

Место и датум:                                               М.П.                            Потпис понуђача: 
 
Упутство:     
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Понуђач уписује јединичне цене без пдв-а, укупну 
цену без пдв-а и укупну цену са пдв-ом.  
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рб опис јм ком 
Јед. Цена без 

пдв у дин 
Цена укупно без 

пдв-а 

А Демпнтажни радпви 

1 

Рушеое бетпнскпг пбдукципнпг стпла у 
прпстпр, плаћа се пп м3 м3 1     

2 Демпнтажа решетке и прпзпра и дрвенпг 
двпкрилнпг прпзпра дим 130х92 цм. 

кпм. 1     

3 Демпнтажа врата дрвенпг 130х210 цм. 
кпм. 1     

4 Пажљива демпнтажа хантер даглас 
плафпна у хплу са припремпм за 
мпнтажу на нпвпј ппзицији. м2 14     

5 Пажљива демпнтажа флуп светиљки са 
хантер даглас 130х22 са пчуваоем 
клиритних капа и арматура за 
кпмплетираое препсталих светиљки. кпм. 13     

6 Демпнтажа псталих светиљки 

кпм. 3     

7 Израда прпдпра ф150мм крпз зид 
делимичнп бетпн ширине 650 мм 
са,бушеоем. Плаћа се пп кпм. 

кпм. 4     

8 Демпнтажа сплит система 12 БТУ 

кпм. 1     

9 Демпнтажа вентилаципних канала у хплу 
дим 250х200 мм, пре демпнтаже 
прпверити мпгућнпст кпришћеоа истих 
за аспирацију радне станице у хплу. 

м1 16     

Укупнп без ПДВ-а   

ПДВ   

Укупнп са ПДВ-пм   

  

    
рб опис јм ком 

Јед. Цена без 
пдв у дин 

Цена укупно без 
пдв-а 

Б Санација плафпна и ппда  

1 Санација препсталпг плафпна са 
демпнтираним плафпнпм из хпла са 
преслагаоем, дпдаваоем и учвршћеоем 
и израдпм места за светиљке пп скици. 
Плаћа се пп м2 препсталпг укупнпг 
плафпна. 

м2 42     

2 Крпљеое ппшивки прплаза за 
вентилацију у прпстпријама рабиц 
мрежпм и малтерпм дп припреме за 
глетпваое. Плаћа се пп м2 

м2 2     
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3 Затвараое хпризпнтале впдпптппрним 
гипс картпнпм 12.5 мм са вешаоем на 
плафпн, затвараое птвпра демпнтиране 
вентилације. Ппзиција ппдразумева 
нпсеће елементе и прпфиле. 

м2 8     

4 Глетпваое пблпга канала вентилације и 
делпва плафпна са припремпм за 
кречеое. 

м2 64     

5 Врата за ревизипни птвпр 30х30 цм пд 
прпхрпма са исппрукпм и уградопм. 

кпм. 5     

6 Кречеое припремљених ппвршина са 
ппдлпгпм и впдпперивпм белпм бпјпм у 
два слпја. 

м2 64     

7 Припрема ппда и лепљеое плпчица пп 
избпру архитекте у нивпу псталпг ппда 

м3 2     

8 Санација и репарација ппстпјећих АЛУ 
врата са анпаспваоем истих. 

кпм. 6     

Укупна цена без ПДВ-а   

ПДВ    

Укупна цена са ПДВ-пм   

  

    
рб опис јм ком 

Јед. Цена без 
пдв у дин 

Цена укупно без 
пдв-а 

В Електричне инсталације 

1 
Испитиваое ппстпјеће инсталације са 
прецизним стаоем п напајаоу из РО са 
дпставпм скице п напајаоу и развпду. Пшл. 1     

2 

Пластичне сампгасиве ХФ самплепиве 
каналице 40х25 мм. Исппрука уградоа и 
украјаое. Плаћаое пп м1. м1 25     

3 

Кабал N2XH 3x1,5 mm2 Исппрука уградоа 
са ппвезиваоем. м1 30     

4 

Кабал N2XH 3x2,5 mm2 Исппрука уградоа 
са ппвезиваоем. м1 80     

5 Светиљке          
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5,1 Уградна ЛЕД светиљка називне снаге 
45W, 230V, 4200ºК, 120х30 цм HN-
PL12030 BB link и мпнтажа исте на 
пдређену микрп лпкацију, израда ел 
ппвезиваоа. Кпмплет са мпнтажним 
материјалпм (ПВЦ типлпви и 
пдгпварајући завртои, пптребна бушеоа 
таваоица). кпм. 11     

5,2 Надградна ЛЕД светиљка називне снаге 
45W, 230V, 4200ºК, 120х30 цм HN-
PL12030 BB link и мпнтажа исте на 
пдређену микрп лпкацију, израда ел 
ппвезиваоа. Кпмплет са мпнтажним 
материјалпм (ПВЦ типлпви и 
пдгпварајући завртои, пптребна бушеоа 
таваоица). кпм. 3     

5,3 Зидна бактерицидна светиљка (БЦС 2011- 
"ПМЕ") називне снаге 30W, 230V, 
кпмплет са предппјним елементима, и 
мпнтажа исте на лпкацији микрп 
лпкације, израда ел ппвезиваоа, 
ппстављаое цеви. Кпмплет са 
мпнтажним материјалпм (ПВЦ типлпви и 
пдгпварајући завртои, пптребна бушеоа 
зидпва). кпм. 3     

5,4 
Надградна ЛЕД светиљка називне снаге 
18W, 230V, 4000ºК, фи 22,6 цм KN-C5 BB 
link и мпнтажа исте на пдређену микрп 
лпкацију, израда ел ппвезиваоа. 
Кпмплет са мпнтажним материјалпм 
(ПВЦ типлпви и пдгпварајући завртои, 
пптребна бушеоа таваоица). кпм. 6     

5,5 Светиљка паник, ЛЕД светиљка сснаге 
5W, ТБ бпје, са исправнпм, безпдппрнпм 
акумулатприма, аутпматска "припрема" 
и "трајнпм" сппју, са избпрним 
прекидачем режима рада, аутпнпмија 
рада 3х и заштитпм пада батерије на 
минимум исппд минимума , тип "паник" 
и мпнтажа исте на претхпднп пдрећенпј 
микрп лпкацији, израда ел ппвезиваоа. 
Кпмплет са мпнтажним материјалпм 
(ПВЦ типлпви и пдгпварајући завртои, кпм. 1     

6 Санација и репарација ппстпјећих флуп 
светиљки 2х36W за хантер даглас и 
дпвпђеое у функципнални рад - кпристе 
се делпви из демпнтираних светиљки - са 
ппстављаоем ппстпјећих заштитних 
клиритних капа. кпм. 6     

7 ОГ једнппплни прекидач 10 А 250В ИП 54 
исппрука мпнтажа и ппвезиваое. 
 кпм. 3     
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ОГ "шукп" прикључница  10/16 А 250В ИП 
54 исппрука мпнтажа и ппвезиваое. кпм. 3     

Укупна цена без ПДВ-а   

ПДВ   

Укупна цена са ПДВ-пм   

 

 

    

рб опис јм ком 
Јед. Цена без 

пдв у дин 
Цена укупно без 

пдв-а 

Г Фасадна и унутрашоа стпларија 

1 Испорука и монтажа једнокрилних 
врата металних противпожарних 
врата ватроотпорности F90. Испуна 
врата је стиродур дебљине 20mm. 
Оков чине шарке и кваке марке 
FAPIM. Рукохват по избору. Брава је 
са цилиндром марке CISA.Врата су 
беле боје. Позиција подразумева 
малтерисанје, дораду и обраду 
шпалетни Димензије 130x210cm. 

кпм. 1     

2 Исппрука и мпнтажа ПВЦ стпларије у 
систему прпфила са пет кпмпра:    
Дим.1300/920мм                                                                                                           
Двпкрилни елемент кпји се састпји из 
једнпг крила пкретнп- нагибнп птвприва.                                                                                                    
Испуна елемента је термпизулујуће 
стаклп 4/15/4 float квалитета.                                                                                            
Сплбанка алуминијумски ширине 150 мм  
са пбрадпм шпалетни.                                                       
Кпмплет замеоен прпзпр. 

кпм. 1     

3 Мпнтажа демпнтиране решетке са старпг 
прпзпра 

кпм. 1     

4 Санација ппстпјећих АЛУ врата са 
анпаспваоем истих. 

кпм. 6     

Укупна цена без ПДВ-а   

ПДВ   

Укупна цена са ПДВ-пм   

 

 

    
рб опис јм ком 

Јед. Цена без 
пдв у дин 

Цена укупно без 
пдв-а 

Д Впдпвпд и канализација 
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1 
Извпђеое паралелне везе са ппстпјећег 
тпчећег места лавабпа дп машине у хплу 
тппле и хладне впде цевима 1/2`` и 
пдвпда 50мм  према технплпгији 
машине, цеви се впде пп зиду у 
парапетнпм каналу са ппклппцпм 220х70 
мм са украјаоем истпг. хпризпнтална 
удаљенпст између ппстпјећег и нпвпг 
прикључка је 2,5м.Кпмплет 
припремљенп за функципнални рад. 

кпм. 1     

Укупна цена без ПДВ-а   

ПДВ   

Укупна цена са ПДВ-пм   

 

 

    
рб опис јм ком 

Јед. Цена без 
пдв у дин 

Цена укупно без 
пдв-а 

Ђ Климатизација и вентилација 

  

Ппзиције ппсразумевају исппруку, 
мпнтажу и дпвпђеое у функцију.         

1 
Исппрука и мпнтажа сплит система 12 
БТУ на местп демпнтиране јединице 

кпм. 1     

2 
Израда инсталације вентилације-
аспирације         

2,1 Израда цевне мреже за аспирацију 
прпстприја са фиксираоем за плафпн 
или зид са TEXOFLEX-AL аспиратпрна цев 
- Ø120мм са пптребним кпнектприма и 
шелнама. Цевне гране на крајевима цеви 
завршити са прирубницама за 
аспиратпре. Плаћа се пп м1 изведене за 
пбе изведене гране. 

м1 12     

2,2 
Гравитаципна жалузина Ø120мм - 
150X150мм- бела кпм. 2     

2,3 

Аспиратпр купатилски са клапнпм MTG 
A120N-K са ппвезиваоем у 
функципнални рад, кпманда дп 
аспиратпра. кпм. 1     

3 

AWENTA - анемпстат FI150 (AN3) кпм. 3     

Укупна цена без ПДВ-а   

ПДВ   

Укупна цена са ПДВ-пм   

  

    



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М19/13 

 

 38/ 42 

  

 

рб опис јм ком 
Јед. Цена без 

пдв у дин 
Цена укупно без 

пдв-а 

Е Архивске пплице 

1 Металне архивске пплице 
1850х900х400мм/6 нивпа, L - прпфил 
30х30х1,5мм пластифицирани бели 
исппрука и мпнтажа. 

кпм. 22     

Укупна цена без ПДВ-а   

ПДВ   

Укупна цена са ПДВ-пм   

  

    
рб опис јм ком 

Јед. Цена без 
пдв у дин 

Цена укупно без 
пдв-а 

Ж Завршни радпви 

1 

Чишћеое прпстприја ппсле завршених 
радпва, чишћеое металних спуштених 
плафпна пд гарежи и наслага, 
функципнална прпба извршених радпва 
пптребна ел.мереоа и записничка 
предаја инвеститпру Пшл. 1     

Укупна цена без ПДВ-а   

ПДВ   

Укупна цена са ПДВ-пм   

 
 
 

Укупнп без ПДВ-а (A+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж)  

   ПДВ                        (A+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж)  
Укупнп са ПДВ-пм (A+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж)  

 
 
 
Место:_____________                                                                      Понуђач: 
Датум:_____________                   М.П.                     ______________________                                                        
 
 
 
 

 
 
Упутство понуђачима како да попуне Образац структуре цене: 

- понуђачи уписују цене у партијама у којима учествују у предметном поступку 
јавне набавке према табелама овог Обрасца. Табеле обрасца који се не односе 
на понуђене партије, понуђачи не попуњавају. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Гинеколошко-акушерска клиника 
''Народни фронт'' 
Београд, Краљице Наталије 62 
Број:  
Датум:  

У Г О В О Р 
 
Закључен:_______________2019 између: 
 
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ КЛИНИКЕ „НАРОДНИ ФРОНТ”, са седиштем у Београду, Краљице Наталије 
62, са основним подацима: Матични број: 07035888, ПИБ: 100219891, коју заступа вд директора проф. 
др Жељко Миковић (у даљем тексту: Наручилац) 
и 
 
_____________________са седиштем у  _______________________, са основним подацима: Матични број: ______________, 
ПИБ: ____________________, Текући рачун број: ________________, које заступа ________________________, (у даљем 
тексту: Извршилац) 

 
У даљем тексту: Уговорне стране 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка услуге поправки на објекту ГАК Народни фронт и то: Партија 1:Промена 

плафона у соби Одељења царских резова-Акушерско 3, Одвајање простора двокрилним вратима 

испред осме операционе сале и  Формирање просторије -сестринске собе иза пријавнице/ 

Партија 2 Санација и репарација одељења Хистопатологије  (у даљем тексту: услуга) а на основу 
спроведене јавне набавке мале вредности М19/13 у 2019. години, објављеног позива на сајту ГАК 
Народни фронт и Порталу јавних набавки дана 22/02/2019 године, а по Одлуци о додели уговора 
заведене под бројем ________________________ од __________________________.године и понуди Извршиоца заведене 
под бројем ________________________ од __________________________.године. 

 
Члан 2. 

Саставни део овог уговора је Образац структуре цене са јединичним ценама датим у конкурсној 
документацији: 

рб опис јм ком Јед. Цена без пдв у дин. Цена укупно без пдв-а 

1 

      

Цена укупнп без ПДВ-а   

ПДВ .......%   

Цена укупнп са ПДВ-пм   

 (модел табеле се не попуњава у овом обрасцу, али ће бити саставни део уговора) 
Јединичне цене услуга неведене у Образацу структуре цене не могу се мењати. Коначна количина 
извршених предметних услуга утврдиће се и платити применом јединичних цена за стварне количине 
извршених услуга потписаних од стране лица задуженог за надзор. 
Извођач се обавезује де ће да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, као и све неопходно за 
потпуно извршавање услуге поправки на објекту ГАК ''Народни фронт''. 
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Члан 3.(са подизвођачем или заједничка понуда) 

Извршилац услуге, ће део услуге извршити преко подизвођача Предузећа______________________________, са 
седиштем_________________________, ПИБ______________, матични број ________________, или заједнички 
са________________________ . 
Извршилац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге 
извршене од стране подизвођача, као да их је сам испоручио. 

 
Члан 4. 

Извођач се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изведе у року од __________ календарских 
дана (најдуже 30 дана), рачунајући од дана потписивања овог уговора. 
У цену услуге је потребно урачунати цену превоза вршиоца услуге на адресу наручиоца и све неопходне 
трошкове које буде понуђач имао приликом реализације предметне јавне набавке. 
Уговорена цена подразумева и све остале зависне трошкове које буде имао Извршилац у току трајања 
уговора. 

Члан 5. 
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача за извршену услугу поправки на објекту на 
следећи начин: аванс 70% од укупне уговорене цене након потписивања уговора, а остатак у року до 60 
дана од дана службеног пријема рачуна.  

Члан 6. 
Ако Извршилац не изврши услуге поправки на објекту у предвиђеном року, Наручилац ће зарачунати 
пенале у износу од 0,5% цене дате за услуге из Обрасца бр.2, чије извршење касни за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити максимално 5% 
од укупно уговорене цене. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без сагласности пристанка 
Извршиоца, умањенем износа наведеног у рачуну. 

Члан 7. 
Извршилац услуге се обавезује да приликом закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу, 
безусловну на први позив наплативу, као гаранцију за повраћај аванса. Бланко сопствена меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Бланко сопствена меница 
треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање оригиналним 
потписом. 
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са 
клаузулама „без протеста“, на име повраћаја аванса и са назначеним износом од 70% од укупне 
уговорене вредности са обрачунатим ПДВ-ом и потврда о регистрацији менице. Уз меницу мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју 
Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за 
заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и 
меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона 
депонованих потписа. 
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 
истека важности уговора. 
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити 
важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег. 
Наручилац не може извршити уплату аванса док не прими од Извршиоца уредно средство финансијског 
обезбеђења. 

Члан 8. 
Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи неки недостатак на поправкама на објекту, о 
томе одмах обавести Извршиоца, који ће уочене недостатке отклонити без додатне надокнаде у року од 
48 сати. У супротном се примењују уговорне казне из Члана 6. овог Уговора. 
Извршилац је обавезан да сва оштећења која настану током извршења услуге поправки на 
објекту/санације и репарације Хистопатологије ГАК Народни фронт а која су настала кривицом 
Извршиоца, поправи о свом трошку. Током реализације уговора, уколико се извршилац не буде 
придржавао одредби овог уговора, као и у случају промене цене, биће санкционисан раскидом уговора о 
јавној набавци без отказног рока. 
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Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 
уговорној страни. 

Члан 9. 
Гарантни рок за изведене услуге поправке на објекту ГАК Народни фронт износи _____ године, 
рачунајући од дана када су услуге исплаћене. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана завршетка услуге поправке Наручиоца. 
Уговор се потписује до висине средстава предвиђених Финансијским планом ГАК ''Народни фронт'' за 
ове намене у 2019. години.  
Време трајања овог Уговора је од дана обостраног потписивања до коначног извршења уговорених 
обавеза, а најдуже до 31.12.2019. године. 

Члан 10. 
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о 
облигационим односима. Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 
саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не 
могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд. 

 
Члан 11. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 2 (два) 
примерка. 
 

ЗА ИЗВРШИОЦА            
 
 

ЗА НАРУЧИОЦА 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке услуге поправки на објекту  ГАК ''Народни фронт'', бр. М19/13 за 2019. годину, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. 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 закона 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) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 


