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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. М20/25 за 2020. годину су услуге интервенције на водоводу, 

канализацији и сл. (грађевинско-занатским) пословима ГАК Народни фронт 

 
2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 

3. Процењена вредност јавне набавке: 1.833.000,00 дин. без пдв-а 
 
 

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 
Наведено у обрасцу    VII. 
 
 
 

 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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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:  
-да је током 2017, 2018. и 2019. године одржавао водоводну и канализациону 

мрежу у болницама или клиникама – докази – оверене потврде од стране 

корисника (не достављају се у понуди, Наручилац их може накнадно затражити на 

увид). 
 

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

 
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 и додатних 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 подИзвршилацем, понуђач је дужан да достави Изјаву подИзвршиоца 
(Образац изјаве подИзвршиоца, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подИзвршиоца 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 

интервенције на водоводу, канализацији и сл. (грађевинско-занатским) пословима ГАК Народни 

фронт, број М20/25 за 2020. 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; 

5. Понуђач испуњава додатне услове предметног поступка јавне набавке. 
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 
Подизвођач, дајем следећу 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подИзвршиоца] у поступку јавне набавке услуге 

интервенције на водоводу, канализацији и сл. (грађевинско-занатским) пословима ГАК Народни фронт, број М20/25 за 
2020. 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.  



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М20/25 

 

 6/ 22 

  

 

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. 
Рок плаћања 7 дана, од дана уредно достављене фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
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 
Понуђачи не достављају у понуди средства обезбеђења у предметном поступку јавне набавке. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВРШИЛАЦЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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. М20/25 услуге на ВиК 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).  
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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 „економски најповољнија понуда“ са 
следећим елементима критеријума: 

елементи критеријума број пондера 

Збир јединичних цена материјала са набавком и монтажом 80 
Цена радног сата за услуге које нису дефинисани табелом 20 

укупно 100 
 

  

1. Цена материјала 80 пондера 
Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 80, а свака наредна понуда са вишом ценом бодује се по 
формули: 

Ц мин 
Ц=---------------- x 80 

Ц понуде 

 
 
2. цена РС за остале услуге  20 пондера  
Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 20, а свака наредна понуда са вишом ценом бодује се по 
формули: 
 

Ц мин 
Ц=---------------- x 20 

                  Ц понуде 
 

 
 
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 исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену материјала. Уколико и у том случају не може 
да се изврши избор, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену радног 
сата. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 
имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок важења понуде. 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. 
 
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, 
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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 
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.  

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број M20/25 за 2020. годину – услуге 

интервенције на водоводу, канализацији и сл. (грађевинско-занатским) пословима 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 
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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. 
 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге интервенције на водоводу, канализацији и сл. (грађевинско-

занатским) пословима ГАК Народни фронт, број M20/25 за 2020. годину 
 

 
Укупна цена материјала без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена материјала са ПДВ-ом  
 

 

Цена радног сата за остале услуге без ПДВ-а 
 

 

Цена радног сата за остале услуге са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                                        ________________________________ 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

  

Јединична цена материјала са набавком и монтажом 
 

 
за интервенције на водоводу, канализацији и сл. 

(грађевинско-занатским) пословима 

 

Р.бр Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

Јед.цена 

Без ПДВ 

I Набавка, транспорт и уградња 
водоводних ППР – цеви дужине 
од 1м     

  

1 Ф 20 m 1   

2 Ф 25 m 1   

3 Ф 32 m 1   

4 Ф 40 m 1   

5 Ф 50 m 1   

6 Ф 63 m 1   

II  Набавка, транспорт и уградња 
ППР – колена,  

      

1 Ф 20 ком 1   

2 Ф 25 ком 1   

3 Ф 32 ком 1   

4 Ф 40 ком 1   

5 Ф 50 ком 1   

6 Ф 63 ком 1   

III  Набавка, транспорт и уградња 
ППР – колена УН      

  

1 Ф 20 ком 1   

2 Ф 25 ком 1   

3 Ф 32 ком 1   

 IV  Набавка, траспорт и уградња  Т – 
комада     

  

1 Ф 20 ком 1   

2 Ф 25 ком 1   

3 Ф 32 ком 1   

4 Ф 40 ком 1   

5 Ф 50 ком 1   

6 Ф 63 ком 1   

V   Набавка,транспорт и уградња 
ППР – прелаз     

  

1 Ф 20 х ½ ком 1   

2 Ф 25 х ¾ ком 1   

3 Ф 32 х 1“ ком 1   

4 Ф 40 х 5/4 ком 1   

5 Ф 50 х 6/4 ком 1   

6 Ф 63 х 2“ ком 1   



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М20/25 

 

 14/ 22 

  

 

VI Набавка, транспорт и монтажа 
ППР – вентила са капом     

  

1 Ф 20 ком 1   

2 Ф 25 ком 1   

3 Ф 32 ком 1   

VII  Набавка, транспорт и уградња 
месинганих вентила са вирблом      

  

1 Ф ½ ком 1   

2 Ф ¾ ком 1   

3 Ф 1“ ком 1   

4 Ф 5/4 ком 1   

5 Ф 6/4 ком 1   

6 Ф 2“ ком 1   

7 Ф 2 ½“ ком 1   

8 Ф 3“ ком 1   

VIII Набавка, транспорт и уградња 
кугла – вентила     

  

1 Ф ½ ком 1   

2 Ф ¾ ком 1   

3 Ф 1“ ком 1   

4 Ф 5/4 ком 1   

5 Ф 6/4 ком 1   

6 Ф 2“ ком 1   

7 Ф 2 ½“ ком 1   

8 Ф 3“ ком 1   

IX Набавка, траснпорт и уградња 
Поцинковане цеви     

  

1 Ф 2" ком 1   

2 Ф 2 ½“ ком 1   

3 Ф 3" ком 1   

X Набавка, транспорт и монтажа 
Поцинкованог колена     

  

1 Ф 2" Ком 1   

2 Ф 2 ½“ Ком 1   

3 Ф 3" Ком 1   

XI Набавка, транспорт и уградња 
Поцинкованог T-комада     

  

1 Ф 2" Ком 1   

2 Ф 2 ½“ Ком 1   

3 Ф 3" Ком 1   

XII Набавка, транспорт и уградња 
Поцинковане редукције     

  

1 Ф 2 ½“ - 2“ Ком 1   

2 Ф 3“ – 2 ½“ Ком 1   

3 Ф 3“– 2“ Ком 1   
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XIII Набавка, транспорт и уградња 
Поцинкованог муф-а     

  

1 Ф 2" Ком 1   

2 Ф 2 ½“ Ком 1   

3 Ф 3" Ком 1   

XIV Набавка, транспорт и уградња 
клизне спојнице     

  

1 Ф 1/2 Ком 1   

2 Ф 3/4 Ком 1   

3 Ф 1" Ком 1   

4 Ф 1" 1/4 Ком 1   

5 Ф 1" 1/2 Ком 1   

6 Ф 2" Ком 1   

7 Ф 2" 1/2 Ком 1   

8 Ф 3" Ком 1   

XV Набавка, транспорт и уградња 
PVC- лука     

  

1 Ф 50/90 - 45 Ком 1   

2 Ф 75/90 – 45 Ком 1   

3 Ф 110/90 – 45 Ком 1   

4 Ф 125/90 – 45 Ком 1   

5 Ф 160/90 – 45 Ком 1   

XVI Набавка, транспорт и уградња 
PVC- косе и Т-рачве     

  

1 Ф 50/50 Ком 1   

2 Ф 75/50 Ком 1   

3 Ф 75/75 Ком 1   

4 Ф 110/50 Ком 1   

5 Ф 110/75 Ком 1   

6 Ф 110/110 Ком 1   

7 Ф 125/ 110 Ком 1   

8 Ф 125/125 Ком 1   

9 Ф 160/110 Ком 1   

10 Ф 160/160 Ком 1   

XVII Набавка, транспорт и уградња 
PVC - клизног муфа     

  

1 Ф 50 Ком 1   

2 Ф 75 Ком 1   

3 Ф 110 Ком 1   

4 Ф 125 Ком 1   

5 Ф 160 Ком 1   

XVIII Набавка, транспорт и уградња 
PVC- редукције     

  

1 Ф 75/50 Ком 1   

2 Ф 110/50 Ком 1   
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3 Ф 110/75 Ком 1   

4 Ф 125/110 Ком 1   

5 Ф 160/110 Ком 1   

6 Ф 160/125 Ком 1   

7 Ф 200/160 Ком 1   

XIX Набавка, транспорт и уградња 
PVC- ревизије     

  

1 Ф 50 Ком 1   

2 Ф 75 Ком 1   

3 Ф 110 Ком 1   

4 Ф 125 Ком 1   

5 Ф 160 Ком 1   

XX Набавка, транспорт и уградња HL 
прелаза са ливено-гвоздених на 
PVC- цеви     

  

1 Ф 50 Ком 1   

2 Ф 75 Ком 1   

3 Ф 110 Ком 1   

XXI Набавка, транспорт и уградња 
прелаза - Џонсон гуме     

  

1 Ф 50 Ком 1   

2 Ф 75 Ком 1   

3 Ф 110 Ком 1   

4 Ф 125 Ком 1   

5 Ф 160 Ком 1   

XXII Набавка транспорт и уградња PVC 
- цеви      

  

1 Ф 50 m 1   

2 Ф 75 m 1   

3 Ф 110 m 1   

4 Ф 125 m 1   

5 Ф 160 m 1   

  XXIII  Керамичарске плочице       

1 Штемовање и разбијање плочица m2 1   

2 Штемовање и разбијање бетона m2 1   

3 Набавка и уградња плочица m2 1   

4 Набавка и уградња лепка kg 1   

5 Набавка и уградња ФУГ-масе kg 1   

XXIV Изолација       

1 Набавка и уградња изолације m2 1   

  XXV  Бетон       

1 Набавка и угрдња бетона m3 1   

XXVI  Грејање, сечење и демонтажа 
ливено-гвоздених цеви     

  

1 Ф 50 m 1   
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2 Ф 75 m 1   

3 Ф 110 m 1   

4 Ф 125 m 1   

5 Ф 160 m 1   

6 Сечење, грејање, отапање олова и 
чишћење муфова Ком 1 

  

  
XXVII 

Грејање, сечење и демонтажа 
поцинкованих цеви     

  

1 Ф 1/2 m 1   

2 Ф 3/4 m 1   

3 Ф 1" m 1   

4 Ф 1" 1/4 m 1   

5 Ф 1" 1/2 m 1   

6 Ф 2" m 1   

7 Ф 2" 1/2 m 1   

8 Ф 3" m 1   

  
XXVIII 

Набавка, транспорт и уградња 
    

  

1 Подна решетка Ф 50 са 
никлованим ростoм Ком 1 

  

2 Хидрантски ормарић комплет Ком 1   
 

   

 

XXIХ  Припремни радови       

1 Констатација и утврђивање квара 
макс. до 1400 дин. без пдв-а h 1 

  

2 Обезбеђивање места рада за 
безбедно извођење макс. до 1400 
дин. без пдв-а h 1 

  

3 Чишћење и изношење шута, цеви 
и осталог отпада макс. до 1400 
дин. без пдв-а h 1 

  

 

 Укупно без ПДВ-а   

   ПДВ 20%   

 Укупно са ПДВ-ом   

   

 

 

   

 

 

   

 

 

ОСТАЛО   

 

 
Цена радног сата за радове који 
нису дефинисани табелом               
без ПДВ-а – макс. до 1400 дин. без 
пдв-а  дин. 

 

 
Увећање сатнице за радове који се 
изводе ноћу од 22:00 до 06:00   % 

 

 

Увећање сатнице за радове који се 
изводе недељом  % 
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Увећање сатнице за радове који се 
изводе државним празником  % 

 

 

   

 

 
НАПОМЕНА   

 

 

За сваку интервенцију саставља се вредност радова у виду 
понуде са свим потребним позицијама, после добијања 
сагласности приступа се реализацији истих. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Место и датум:                                               М.П.                            Потпис понуђача: 
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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:_______________2020 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 су услуге интервенције на водоводу, канализацији и сл. (грађевинско-занатским) 

пословима ГАК Народни фронт по позиву Наручиоца, а на основу спроведене јавне набавке мале 
вредности М20/25, објављеног позива на сајту ГАК Народни фронт и Порталу јавних набавки, по 
Одлуци о додели уговора заведене под бројем ________________________ од __________________________.године (у 
даљем тексту: услуга) и понуди Извршиоца_______________________________ која чини саставни део овог 
уговора. 
 

Члан 2. 
Саставни део овог уговора је Образац структуре цене са јединичним ценама датим у конкурсној 
документацији: табела структуре цена биће преузета у овом делу 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. 
Извршилац се обавезује де ће да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, као и све неопходно за 
потпуно извршавање предметних услуга на згради ГАК ''Народни фронт''. 
 

Члан 3.(са подизвођачем) 
Извршилац услуге, ће део услуге извршити преко подизвођача Предузећа______________________________, са 
седиштем_________________________, ПИБ______________, матични број ________________, или заједнички 
са________________________ . 
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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. 
Извршилац услуге се обавезује да предметне услуге из члана 2. овог уговора изврши у количинама 
назначеним у сваком конкретном захтеву Наручиоца, у року од најдуже 7 дана од дана пријема 
конкретног захтева наручиоца (требовања). 
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. 
За сваку интервенцију саставља се вредност радова у виду понуде са свим потребним позицијама, после 
добијања сагласности приступа се реализацији истих. 
 

Члан 5. 
Уговор се потписује до висине средстава предвиђених Планом јавних набавки Наручиоца тј. до 
годишњег износа од 1.833.000,00 дин. без пдв-а, односно до износа од 2.199.600,00 динара са 
урачунатим ПДВ-ом, на локацији Наручиоца, односно време трајања овог Уговора је од дана 
потписивања до годину дана (шта пре наступи). 
 

Члан 6. 
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун понуђача за извршену услугу на следећи начин: 7 дана 
од пријема фактуре. Основ за плаћање је радни налог са фиксном ценом дела, потписан од стране лица 
задуженог за надзор из ГАК НАРОДНИ ФРОНТ, са тачно наведеним делом (уколико буде замењен) и 
извршеном услугом сервиса у складу са спецификацијом. 
 

Члан 7. 
Ако Извршилац не изврши услуге 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 8. 
Извршилац услуге се обавезује да приликом закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу, 
безусловну на први позив наплативу, као гаранцију за добро извршење посла. 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 доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне 
уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а 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.  
 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да, уколико Наручилац уочи неки недостатак на поправљеним 
инсталацијама, 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 8. овог Уговора. 
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Извршилац је обавезан да сва оштећења која настану током извршења услуге 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. 
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 
уговорној страни. 
 

Члан 10. 
Гарантни рок за изведене услуге износи _____ месеци, 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 код Наручиоца. 
 

Члан 11. 
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 12. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 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 интервенције на водоводу, канализацији и сл. (грађевинско-занатским) 

пословима ГАК Народни фронт, бр. М20/25 за 2020. 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. 
 
 


