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П О З И В  

за доставу понудe 

 

Назив добављача: ___________________________ 

Адреса: _____________________________________ 

ПИБ: _________________, Мат.бр.: ___________________ 

Контакт: ___________________________, е-маил: ________________________ 

 

Понуда број __________ 

 
рб Предмет набавке јм количина Јед. цена без 

пдв у дин. 

Цена укупно без 

пдв у дин. 

1 услуге вршења Стручног надзора над 

извођењем архитектонско -

грађевинских и инсталатерских 

(термотехничких и електро) радова 

на текућем одржавању и санацији 

дела простора Централне 

стерилизације у ГАК Народни 

фронт 

kom 1 

  

Укупно без пдв-а 

 

 

Пдв 

 

 

Укупно са пдв-ом 

 

 

 
Извршилац се обавезује да послове који су предмет овог уговора изведе у свему према Закону о планирању и изградњи и 

правилницима којима се уређује вршење стручног надзора, као и стандардима и павилима струке, те да у свему штити 

интерес Наручиоца, као и Решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор у току грађења објекта. Потребни 

извршиоци су: 

 

А) надзор над извршењем термотехничких инсталација 

Б) надзор над извршењем електроинсталација 

В) надзор над извршењем архитектонско – грађевинских радова 

Решења о именовању одгорних лица за вршење стручног надзора биће саставни део уговора. 

 

 

Обавезе вршиоца надзора су да врши 

 
1. контролу да ли се радови врше према наведеним Решењима, односно према документацији за извођење, као и 

благовремено предузимање мера у случају одступања извођења радова од документације;  

2. контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких 

норматива, укључујући и техничке прописе чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке 

мере и услове којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама;  

3. контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончаних ситуација, 

рачуна за изведене радове и др), или степена изведености радова, уколико је то предвиђено уговором о вршењу 

стручног надзора са Наручиоцем;  

4. проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у 

објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат, извештај о 

испитивању и др.);  

5. контролу и проверу квалитета изведених радова који се, према природи и динамици истих, не могу проверити у 
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каснијим фазама;  

6. давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од наведених Решења, 

односно документације за извођење, као и у случају промене услова радова на објекту;  

7. редовно праћење динамике радова на објекту и усклађености са уговореним роковима, на начин како је то 

предвиђено уговором између инвеститора и извођача радова;  

8. сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта, као и сарадњу 

са извођачем радова при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова;  

9. решавање других питања која се појаве у току грађења, односно извођења радова. 

 

 
Извршилац је обавезан да изврши преглед техничке документације која је саставни део наведених Решења, да изврши 

преглед Плана динамике и организације извођења радова и План организације градилишта.  
 

Извршилац је обавезан да уведе Извођача у посао и да писаним путем обавести Наручиоца уколико извођач радова 

одступа од техничке документације, предвиђеног квалитета материјала који се уграђује и у погледу других питања који 

утичу на квалитет уговорених радова, уговорену вредност радова и продужење рока изградње. 

 

Извршилац је обавезан да припрема и доставља Наручиоцу редовне недељне извештаје о току извођења радова на 

објекту. 

 

Извршилац је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца уколико је неопходно одступити од техничке 

документације у току извођења радова. 

 

Извршилац није овлашћен да одлучује уместо Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђују и обиму 

неуговорених радова који обухватају накнадне, непредвиђене и вишкове радова, као и о обиму уговорених радова који се 

не изводе. 

 

Извршилац је обавезан да изврши контролу и оверу привремене и окончане ситуације, које је Извођач обавезан уговором 

о извођењу радова да му достави на контролу и оверу. Након контроле и овере, извршилац је обавезан да ситуације са 

пратећом документацијом достави Наручиоцу на оверу и плаћање. 

 

Извршилац мора да провери основаност предмера и предрачуна за непредвиђене накнадне радове и преглед вишка и 

мањка уговорених радова, након чега даје писмено мишљење, које доставља Наручиоцу на разматрање. 

 

Извршилац је обавезан да у случају потребе за продужењем рока за извођење радова из уговора о грађењу, достави 

Наручиоцу детаљно образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова ради одлучивања о истом. 

 

Извршилац је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и Комисије за примопредају и коначни обрачун. 

 

Рок за подношење понуде 01.04.2022.  до 9 часова 

Начин подношења понуде javnenabavke@gakfront.org 

Критеријум за оцену понуде Најнижа понуђена цена 

Начин плаћања 15 дана по испостављеној ситуацији 

Важност понуде 30 дана 
 

Заинтересована лица/Понуђачи морају имати ангажоване (најмање по једног) дипломиране 

инжењере машинске, електротехничке и архитектонско/грађевинске струке са важећом 

лиценцом. 
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