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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број М15/30-1 од 25.06.2015. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку М15/30-2 од 25.06.2015. године, 
припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности радова 
– вентилација и климатизација у конференцијској сали у ГАК ''Народни 

фронт'' 
ЈН бр. М15/30 за 2015. годину 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или добра, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок и/звршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне добара и сл. 

 
 
 
 

5 

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

 
 

8 

 
 

V 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 

VI Образац понуде 23 

VII Модел уговора 34 

VIII Образац трошкова припреме понуде 40 

IX Образац изјаве о независној понуди 41 
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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. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број M15/30 за 2015. годину су радови – вентилација и 
климатизација у конференцијској сали у ГАК ''Народни фронт'' 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/. 
 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке  

 Радица Александрић, дипл. економиста и  

 Иван Цвијовић, дипл. економиста 
 
Е - mail адреса (или број факса):  

 gaknabavke@gmail.com 

 javnenabavke@gakfront.org 

 факс: 011/ 3610 863 (са назнаком ''за јавне набавке'') 
 
 
 

mailto:gaknabavke@gmail.com
mailto:javnenabavke@gakfront.org
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. М15/26 за 2015. годину су радови: РЕПАРАЦИЈА 
ПАРКЕТА И ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У КОНФЕРЕНЦИЈСКОЈ САЛИ КАО И ЗАМЕНА 
СТОЛАРИЈЕ НА ОДЕЉЕЊИМА, за ГАК „Народни фротн“ 
 
 

ОРН:      45331210  Радови на инсталацији вентилације, 45331220 Радови на инсталацији климатизације 
 

 

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

 

 

  3. Процењена вредност јавне набавке:  624.999,00 динара без пдв-а 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ ДОБРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ДОБАРА И СЛ. 

 
 
Предмер радова  
 
Ovim predmerom predviđena je oprema koja prema prospektima i uputstvima proizvođača 
ispunjava parametre koji su projektom zahtevani. Izvođač radova može da ugradi opremu i 
drugih proizvođača, pod uslovom da ta oprema ima iste ili bolje karakteristike, kao i gabarite 
koji su u projektovanu instalaciju  mogu bez izmena uklopiti. Izvođač radova kod podnošenja 
ponuda mora sagledati celokupne radove uvidom u tekstualnu i grafičku dokumentaciju kao i 
obilaskom objekta, kako ne bi  kasnije došlo do neopravdanih naknadnih rokova. 
 
U svakoj poziciji ovoga predmera i predračuna, ukoliko  nije suprotno napisano,  
obuhvaćeni su: 
- nabavka, 
- transport do mesta ugradnje, 
- montaža i ugradnja, 
- izrada specifičnih sklopova, 
- isporuka i montaža pomoćnog montažnog i potrošnog materijala, 
- sav potreban alat, skele i transportna sredstva, 
- terenski dodaci radnika, smeštaj i ishrana, 
- prevoz radnika. 
Sva povezivanja (klemovanje) elektro potrošača po ovom projektu i puštanje u rad svih 
motora su obaveza isporučioca tj. montažera. 
Polaganje kablova i povezivanje unutar R.O. sa obeležavanjem je obaveza proizvođača 
radova po elektroprojektu. 
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PRORAČUN KANALA ZA VAZDUH 
   

              
Protok 
vazduha 

Sirina Visina dekv 
Povrsina 
preseka 

Brzina 
Duzina 
deonice 

Jedinicni pad 
prit. 

Pad prit.u prav. 
kan. 

Mesni otpori  
- vrsta 

Mes.otp. 
vrednost 

Pad pr. u 
m.otp. 

Ukupni pad prit. 
Zbirni 
pad 
prit. 

L a b n F w l R R x l    Z Rl + Z   

m
3
/h mm mm kom/ mm m

2
 m/s m Pa/m Pa   - Pa Pa Pa 

              
S - 1 Ubacivanje vazduha  

  
        

   
   

        
     

1,500  500 350   0.123 3.4 AZR-4 500 350     40 40 40 

     
1,500  MFL 400 400 0.126 3.3 MFL 400 G4     50 50 90 

     
1,500      315 0.078 5.3 0.5 0.96 0.5 PR 0.20 3 4 94 

     
1,500  

    
ventilator   MIXVENT   TD-6000/400 

          
94 

     
1,500  400 300 343 0.120 3.9 EL. GREJAČ 12 kW     30 30 124 

     
1,500  400 300 343 0.120 3.5 1 0.40 0.4 L,PR 0.70 5 5 129 

     
1,500  400 300   0.060 6.9 1 PRIGUŠUVAČ   DZ   25 25 154 

     
1,500  250 400 308 0.100 4.2 3 0.63 1.9 SU.L 0.60 6 8 163 

     
1,125  250 400 308 0.100 3.1 2.6 0.38 1.0   0.00 0 1 164 

         
750  250 300 273 0.075 2.8 2.6 0.36 0.9 SU 0.10 0 1 165 

         
375  250 250 200 0.063 1.7 2.6 0.21 0.6   0.00 0 1 165 

         
375  1000 150   0.075 1.4 AR-17/F 1000 150     15 15 180 

           
Ukupno: 180 

 

              S - 2 Izvlačenje vazduha  
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750  1000 150   0.075 2.8 AR-17/F 1000 150     25 25 25 

     
1,500  350 250 292 0.088 4.8 2.5 0.86 2.1 PR 0.20 3 5 30 

     
1,500  350 400   0.070 6.0 1 PRIGUŠUVAČ   DZ   20 20 50 

     
1,500  250 300 273 0.075 5.6 1.5 1.22 1.8 SU 0.10 2 4 54 

     
1,500  

    
ventilator   MIXVENT   TD-4000/355 

          
54 

     
1,500  250 250 250 0.063 6.7 0.5 1.88 0.9 PR,L 0.70 19 20 73 

     
1,500  500 350   0.123 3.4 AZR-4 500 350     40 40 113 

           
Ukupno: 113 
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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) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (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:  

 
Кадровски капацитет: 
- Да има у сталном радном односу једног Дипл.инж. маш. са мин. 5 година 

поседовања основне извођачке лиценце 
- Да има ангажованог једног Дипл.инж. ел. са мин. 3 година поседовања 

основне извођачке лиценце. 
- Осатала радна снага – попис који задовољава потребе извршења посла 

(способност за рад на висини) - доказ о ангажовању и способности 
Техники капацитет: 
- Превозна средства – попис који задовољава потребе извршења посла 
- Радионички ресурси – попис који задовољава потребе извршења посла 
 
Финансијски капацитет: 
- Остварен промет у последље три године (2014,2013,2012 година) за 

сваку годину по 15.000.000,00 динара – доказ извештај о бонитету 
АПР. 
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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) 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, односно Решења 
Министарства здравља Републике Србије које гласи на име понуђача и 
Решења Агенције за лекове и медицинска средства за понуђена добра, 
која 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 
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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. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 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; 
 

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
доказује се достављањем следећих доказа: 
 

Кадровски капацитет: 
- Да има у сталном радном односу једног Дипл.инж. маш. са мин. 5 година 

поседовања основне извођачке лиценце. Доказ М образац и лиценца. 
- Да има ангажованог једног Дипл.инж. ел. са мин. 3 година поседовања 

основне извођачке лиценце. Доказ лиценца и уговор о ангажовању. 
- Осатала радна снага – попис који задовољава потребе извршења посла 

(способност за рад на висини) - доказ о ангажовању и способности 
 

Техники капацитет: 
- Превозна средства – попис који задовољава потребе извршења посла. 

Доказ- саобраћајна дозвола важећа. 
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- Радионички ресурси – попис који задовољава потребе извршења посла. 

Доказ да испуњава радионички ресурс. 
 
Финансијски капацитет: 
- Остварен промет у последље три године (2014,2013,2012 година) за 

сваку годину по 15.000.000,00 динара – доказ извештај о бонитету 
АПР. 
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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 радова, вентилација и климатизација у 
конференцијској сали у ГАК ''Народни фронт'', број М15/30 за 2015. 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. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4. 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); 

5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 
 
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.  
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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 радова, вентилација и климатизација у 
конференцијској сали у ГАК ''Народни фронт'', број М15/30 за 2015. 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни 
фронт'', Београд, Краљице Наталије 62, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку бр. М15/30 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 03.07.2015. године до 12,00 
часова. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи потписане и печатом понуђача оверене обрасце: 
 

Образац понуде 

Модел уговора 

Образац структуре цене 

Образац изјаве о независној понуди 

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона 

Неоверене копије захтеване документације  
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Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 
понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи 
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
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.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Гинеколошко-
акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова,  ЈН бр. М15/30- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. М15/30- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. М15/30- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. М15/30- НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
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.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М15/30 

 17/ 41 

  

 

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.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 
3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 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.  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 60 дана по достављеној фактури. 
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. 
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 извођења радова добара 
Рок за извођење радова је 20 календарских дана од дана увођења извођача у 
посао. 
 
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. 
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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 средства обезбеђења у предметном поступку јавне 
набавке. 
 
 
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 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште* на e-mail или факсом] тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију 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. 
М15/30 за ГАК „Народни фронт“”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
*прихвата се достава појашњења електронском поштом и факсом 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 
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при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
 

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  
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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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(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, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail*, факсом или препорученом пошиљком са 
повратницом. 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.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
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 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
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*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом и факсом 
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 закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број 
M15/30 за 2015. годину – вентилација и климатизација у конференцијској 
сали у 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: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова - вентилација и 
климатизација у конференцијској сали у ГАК ''Народни фронт'', број M15/30 
за 2015. годину 
 
 

R
. 

b
ro

j 

VRSTA RADOVA 
Jed. 
mere 

K
o

li
č
in

a
 

    

Cena bez 
pdv-a 

Svega 

          

 
PREDMER I PREDRAČUN 

    
      I MONTAŽNI RADOVI 

      

 
ISPORUKA I MONTAŽA 

       NAPOMENA 
Pri naručivanju obavezno isporučiocu opreme dostaviti 
grafičku dokumentaciju i tehnički opis radi kontrole navedenih 
oznaka i eventualnog usaglašavanja 

  

 

          1 VENTILACIJA         

           Distributivni elementi     

      

    1 Rešetke za distribuciju vazduha sa dva reda 
pokretnih lamela i regulatorom protoka, proizvod 
firme IMP ili ekvivalentno, sledećih tipova i veličina :  

     AR17/F 1000 x 150 kom 4 

 
0.00 

 AR17/F 1000 x 250 kom 2 

 
0.00 

         2 Isporuka i montaža rešetki za spoljnu ugradnju za 
svež i otpadni vazduh,  firme IMP ili ekvivalentno, 
sledećih tipova i veličina :  

     AZR-4  500x350 kom 2 
 

0.00 
  

      
  3 Aksijalni kanalski ventilator za ubacivanje vazduha, 

proizvod "S&P" ili sl.   

   tip MIXVENT TD - 6000/400  
  V = 1500 m³/h ; 
  ∆Hmax = 235 Pa ; 
  N = 665 W, 1~ 220 V, 50 Hz ; 
  I = 2,97 A 
 L(dB) = 44 dB(A)  
u kompletu sa odgovarajućim elektronskim 
reostatom  

kom 1 
 

0.00 
  

      
  4 Aksijalni kanalski ventilator za izvlačenje vazduha iz 

sanitarnog čvora, proizvod "S&P" ili sl.   
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 tip MIXVENT TD - 4000/355  
  V = 1500 m³/h ; 
  ∆Hmax = 220 Pa ; 
  N = 345 W, 1~ 220 V, 50 Hz ; 
  I = 1,53 A 
 L(dB) = 44 dB(A)  
u kompletu sa odgovarajućim elektronskim 
reostatom  

kom 1 
 

0.00 
  

      
  5 Filter sa četvrtastim kućištem i priključkom za okrugli 

kanal, proizvod "S&P" ili sl.   

   tip MFL400 G4  dim. 448x448x206 mm, priključak 
Ø400mm filterskim uloškom G4, pad pritiska 50Pa 

kom 1 
 

0.00 
  

    6 Pravougaoni kanalski prigušivači zvuka  
s = 100 mm; d = 100 mm 

     dim. 400 x 300, l =1000mm kom 1 
 

0.00 
 dim. 400 x 350, l =1000mm  kom 1 

 
0.00 

  
      

  7 Kanalski ( trostepeni ) grejač vazduha  
N = 3 x 4 kW, 3~ 400V za pravougaone  kanale 
dimenzija 400 x 300 mm   u kompletu sa digitalnim 
termostatom gradacije 0,5oC, kanalskim senzorom 
temperature  (montira se na udaljenosti  min 1,5 - 2 
m iza grejača vazduha), ugrađenim zaštitnim 
senzorom temperature i presostatom. Samo mesto 
za buduću ugradnju. 

kom 1 
    

    8.0 Limeni kanali od pocinkovanog lima za vođenje 
vazduha debljine prema DIN-u 1946 komplet sa 
prirubnicama, štucnama do rešetki, zaptivnim 
materijalom, vešaljkama, držačima i zavrtnjima, 
spajanje limova vršiti dvostruko povijenim šavom 

kg 210 
 

0.00 
  

      
    9 Izolacija kanala izolacijom ISOPIPE, debljine 13 

mm, (halogen free)  kanala, komplet sa lepkom i 
trakama.   
Izoluju se kanal za svežeg vazduha od spoljne 
rešetke do prigušivača zvuka. 

m2 3.5 
 

0.00 
                    

 

Ukupno 
pod   1 VENTILACIJA 

   

0.00 

          2 PRATEĆI ELEKTRO RADOVI         

 
              

  

 Napomena: u svakoj poziciji predmera i predračuna uračunati 
su nabavka, transport i ugradnja na objektu sveg potrebnog 
materijala i opreme potrebnih za izradu kompletnih pozicija, 
potrebna štemovanja i krpljenja zidova i tavanica, čišćenje 
otpadaka i odvoz van gradilišta. 
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   A Instalacija ventilacije  

     Razvodna tabla ventilacije 

    1 Isporuka i montaža u zid razvodne table RO-VS,  sa 
kućištem 
od dva puta dekapiranog lima, sa vratima bravom i 
ključem,  
obojenog osnovnom i lak bojom, u izvedbi IP54, sa 
sledećom  
ugradjenom, povezanom i obeleženom opremom : 
 1 kom. zaštitnog prekidača 5AS.63/R32A, sa 
bimetalnom i prekostrujnom zaštitom i naponskim 
okidačem 230V   
 1 kom. grebenastog prekidača 4G.25.10.u       
 2 kom. grebenastog prekidača 4G.10.90.u  
 1 kom. ugradnih tastera sa radnim kontaktom 6A, 
230V  
 1 kom. kontaktera K25A, 400V, sa špulnom 230V 
 2 kom. kontaktera K10A, 400V, sa špulnom 230V 
 3 kom. automatskih osigurača tip C, 25A, 230V  
 1 kom. automatskih osigurača tip C, 16A, 230V  
 1 kom. automatskih osigurača tip C, 10A, 230V  
 3 kom. automatskih osigurača tip C, 6A, 230V 
 9 kom. automatskih osigurača tip C, 2A, 230V   
 3 kom. signalnih svetiljki 230V, 0,5W (crvenih - 
prisutnost napona) 
 5 kom. signalnih svetiljki 230V, 0,5W (zelenih - rad)           
 1 kom. pomoćnog relea PR.59.A/230V, sa špulnom 
230V  
 2 kom. ugradnja regulatora brzine motora 
ventilatora koje nabavlja, izvodjač sistema ventilacije 
i predaje izvodjaču el. radova 

      i sav ostali potreban materijala za montažu i 
kompletiranje razvodne 
 table, uvodjenje i povezivanje naojnog kabla  
kablova strujnih kola,    
 kompletno obeležavanje i izrada i postavljenje u 
tabli (u džepu), 
 overene  jednopolne šeme izvedenog stanja. 

kom 1 
 

0.00 
  

    2 Isporuka porebnog materijala i ugradnja u postojećoj 
razvodnoj tabli i  RO-1-II-M,  dole naveden opreme, 
komplet sa uvodjenjem novog napojnog kabla i 
obeleženje ugradjenih elemenata, i to :1 kom. 
zaštitnog prekidača 5AS.100/R80A, sa bimetalnom i 
prekostrujnom zaštitom i naponskim okidačem 230V   

kom 1 
 

0.00 
  

     Nosači kablova i zaštitne cevi 

    3 Isporuka i montaža čeličnih pocinkovanih nosača 
kablova i metalnih fleksibilnih cevi, komplet sa 
montažnim priborom i to: 
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 03/1- nosač kablova PNK 100x50mm, komplet sa 
nosećim konzolama i elementima za montažu 

m 5 
 

0.00 
 03/2 - nosač kablova PNK 50x50mm sa poklopcem, 

komplet sa nosećim konzolama i elementima za 
montažu 

m 20 
 

0.00 
 03/3 - Elementi za medjusobna spajanja nosača 

kablova, ugaoni komad, T komad, ukrsni komad. 
kom 14 

 
0.00 

 03/4 - metalna fleksibilna cev ø 16mm, sa 
elementima za montažu    

m 4 
 

0.00 
 03/5 - metalna fleksibilna cev ø 29mm, sa 

elementima za montažu  
m 2 

 
0.00 

  

     instalacija  ventilacije  

    4 Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada 
napajanja komandnog ormana rashladne mašine, 
instalacionim kablovima položenim delom na 
nosačima kablova i delom po zidu na odstojnim 
obujmicama,  i to: 

     04/1 - N2XH-J 5x6mm2  m 6 
 

0.00 
  

    5 Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada napojnih 
vodova komandnog ormana grejačke sekcije, el 
motora ventilatora i voda za blokadu sa PPCa, 
instalacionim kablovima položenim delom na 
nosačima kablova i delom po zidu na odstojnim 
obujmicama,  i to: 

     05/1 - N2XH-J 5x4mm2  m 15 
 

0.00 

 05/2 - N2XH-J 3x2,5mm2  m 25 
 

0.00 

 05/3 - NHXH-FE 180/E90  2x1,5mm2  m 120 
 

0.00 

  

    6 Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada 
instalacije senzora i zaštitnih elemenata grejačke 
sekcije, provodnicima  položenim delom na 
nosačima kablova i delom po zidu na obujmicama i 
to: 

     06/1 - JH(St)H  2x2x0,8mm2  m 20 
 

0.00 
  

    7 Izrada svih potrebnih el. povezivanja el. motora, 
grejačke sekcije i senzora i termostata i pipaka 
pritiska koji pripadaju grejačkoj sekciji. 

kom 7 
 

0.00 
  

    8 Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada 
instalacije za vezu tastera za hitni isključivanja 
provodnikom N2XH-J 3x1,5mm2, položenim po zidu 
ispod maltera, dužine provodnika 3m. 

kom 1 
 

0.00 
  

    9 Isporuka montaža i povezivanje sa el instalacijom 
tastera za hitno isključivanje, (kušište u izvedebi 
IP40 propisno obojeno, sa staklom sa prednje 
strane), sa tasterom 6A, 230V) 

kom 1 
 

0.00 
  

     Uzemljenje metalnih masa sistema ventilacije 
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10 Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada 
zaštitnog voda od sabirnice za izjednačavaje 
potencijala do ventilacionih kanala radi povezivanja 
metalnih masa kanala i grejačke sekcije i nosača 
kablova, provodnikom N2XH-J  1x16mm2 komplet 
sa svim elementima za spajanje. 

m 80 
 

0.00 
  

    11 Isporuka sveg potrebnog materijala i izrada 
premošćenja prirubnica 
provodnikom N2XH-J 1x16mm2 (duž. 0,3), 
snabdevenog sa dve bakarne papučice uz 
zavarivanje na prirubnicama zavrtnjeva M6mm sa 
navrtkom, komplet sa el. povezivanjem. 

kom 10 
 

0.00 
  

    12 Bušenje ili probijanje rupa u zidovima u cilju 
prolaska el. kablova ili nosača kablova  

kom 2 
 

0.00 
  

    13 Zatvaranje svih prodora u zidovima učinjenih od 
strane Izvodjača el. radova.  

kom 2 
 

0.00 
  

    14 Isporka i premazivanje dela kablova sa obe strane 
na dužini 1m vatrootpornom smesom "Flamastik" ili 
"Plamal" 

kg 1.5 
 

0.00 
  

    15 Kontrola izvedenih radova, ispitivanja funkcije i 
poštanje sistema u rad od strane Izvodjača radova. 

komplet 1 
 

0.00 
                    

  
Svega pod   A   0.00 

       

   B atestiranje izvedenih radova 

      

    1 Provera ispravnosti izvedenih radova instalacija i 
izrada svih  
propisanih atesta za ovim projektom predvidjene el. 
Instalacije 
(a prema RSPS) od strane akreditivane radne 
organizacije. 

komplet 1 
 

0.00 
  

    2 Snimanje na objektu izvedenih radova instalacija 
predvidjenih ovim projektom i izrada projekta 
izvedenog stanja od strane ovlašćene RO i predaja 
Investitoru overene tehničke dokumentacije u tri 
istovetna primerka. 

komplet 1 
 

0.00 
                    

  
Svega pod   B   0.00 

 
 

                        

  

Ukupno 
pod   2 PRATEĆI ELEKTRO RADOVI 0.00 

          3 PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI         
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1 Probijanje otvora u zidu od opeke debljine 38 cm 
radi postavljanja ventilacione rešetke rešetke dim 
500 x 350 i kanala sa završnom obradom ( 
ekspandirajućim materijalom ).     

kom 2 
 

0.00 
 

       

  

2 Nabavka i montaža, montažno- demontažne obloge 
mašinskih kanala od gips-karton ploča d=12,5 mm 
na metalnoj podkonstrukciji od  UD i CD poc. profila. 
Svrha ove obloge  je sakrivanje novoprojektovanih  
mašinskih ventilacionih kanala kao i ugradnja 
ventilacionih rešetki. Na mestima naznačenih u 
grafičkoj dokumentaciji izvode se revizioni "poklopci"  
sa nosećom okvirnom konstrukcijom od Al-profila sa 
šarkama i “klik“ mehanizmima za 
otvaranje/zatvaranje.                                         

        
  Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i 

gletuju.U cenu ulazi i radna skela. 
Za komplet rad i materijal obračun po m2. 

m2       
    

        
3 Nabavka i transport materijala i bojenje postojećih 

zidova i plafona i obloge od GK (gips-kartonske 
ploče) bojom za unutrašnje radove, zajedno sa 
adekvatnom pripremom podloge.  
Vrsta boje, kvalitet i ton boje ukladiti sa postojećom 
bojom na objektu. 
Cenom obuhvatiti pripremu zida (gletovanje i 
šmirglanje sa odprašivanjem), pomoću 
odgovarajućeg mašinskog alata i bojenje 
poludisperzivnom u najmanje dva sloja, do 
ujednačene boje i tona, tehničkim propisima za 
molersko-farbarske radove i po prospektu 
proizvođača odabranog proizvoda, sa potrebnom 
zaštitom svih izvedenih radova u objektu, od 
oštećenja bojom. Spojeve GK ploča bandažirati i 
izvesti adekvatnu pripremu podloge za bojenje. 
U  cenu  ulazi komplet materijal i rad po opisu i 
pokretna skela za rad na visini. 
Za komlet izvršen rad obračun po m2. 

m2       

 

 

                        

  

Ukupno 
pod   3 PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI 0.00 

                    

  

Ukupno I 
 

MONTAŽNI 
RADOVI 

  
0.00 

          

II PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI         
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1 Pripremni radovi obuhvataju, upoznavanje sa 
projektom i ostalom dokumentacijom, otvaranje 
gradilišta, upoređivanje projekta sa stvarni stanjem 
na gradilištu, tačna lokacija kanala i njihova provera 
namene, potrebno razmeravanje i usaglašavanjem 
sa ostalim predsravnicima faza, dogovor sa 
predstavnicima ostalih faza o ostavljanju 
prepredviđenih otvora u konstrukciji, kao i redosledu 
izvođenja radova na montaži opreme i probijanju 
otvora u zidovima . 

paušal 1 
 

0.00 

          3 Uregulisavaje instalacije ventilacije sa merenjem 
količine vazduha od strane akreditovane 
laboratorije. paušal 1 

 
0.00 

          4 Provera rada sistema ventilacije i elektrogrejača  paušal 1 
 

0.00 

          5 Završni  radovi, raščišćavanje gradilišta i odnošenje 
viška materila na deponiju sa čišćenjem gradilišta u 
cilju osposobljavanja instalacije za rad, tehnički 
prijem i primopredaja iste krajnjem korisniku 
(Investitoru)                          

paušal 1 
 

0.00 

                    

 

Ukupno 
pod   II PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 

  

0.00 

                    

          

          
 

III R E K A P I T U L A C I J A  
    

          

          I MONTAŽNI RADOVI 
      

          1 VENTILACIJA 
      

0.00 

          2 PRATEĆI ELEKTRO RADOVI 
    

0.00 

          

3 
PRATEĆI GRAĐEVINSKI 
RADOVI         0.00 

     
Ukupno pod I MONTAŽNI RADOVI 0.00 

 
, 

        II PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 
   

0.00 

  ,                 

     
UKUPNO  

   
0.00 

  PDV      20%         0.00 

         
0.00 

 
Упутство понуђачима како да попуне образац понуде са структуром цене: 

- У колини цена без пдв-а уписује се јединична цена 
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- У колони  свега уписује се јединична цена без пдв-а помножена са 
количином. 
МОНТАЖНИ РАДОВИ: 

- Укупна цена за вентилацију без пдв-а 
- Укупно за пратеће електро радове без пдв-а 
- Укупно за пратеће грађевинске радове без пдв-а 

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
- Пдв % 

 
Понуђачи могу да преузму табелу у „excel-u“ са Портала јавних набавки и са 
сајта Клинике http://gakfront.org/sr/javne_nabavke/191 и попуњену, одштампану и 
оверену предају уз понуду.  
 
 
         

 
Рок и начин плаћања 
 

 

Рок за извођење радова је 20 календарских дана од 

дана увођења извођача у посао. 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
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. 

http://gakfront.org/sr/javne_nabavke/191


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М15/30 

 34/ 41 

  

 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Гинеколошко-акушерска клиника 
''Народни фронт'' 
Београд, Краљице Наталије 62 
Број: (уписује Наручилац) 
Датум: (уписује Наручилац) 
 

 
УГОВОР  

[вентилација и климатизација у конференцијској сали у ГАК ''Народни 
фронт'', за ГАК „Народни фронт“] 

 
Закључен између: 
Наручиоца Гинеколошко-акушерске клинике''Народни фронт'' са седиштем у 
Београду, улица Краљице Наталије 62, ПИБ:100219891 Матични број: 
07035888 Телефон:011/2068 227.Телефакс:011/3610 863 
кога заступа: Проф. др Снежана Ракић.  
(у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење  РАДОВА – вентилација и климатизација 
у конференцијској сали у ГАК ''Народни фронт'' ЗА ГАК „Народни фронт“а 
на основу Одлуке о додели уговора бр. ___________(попуњава наручилац) од 
______. Године (попуњава наручилац) и усвојене понуде бр_______ од ______ 
године, (попуњава наручилац) која је саставни део овог уговора.                    

                           
ОБИМ И ВРСТА РАДОВА 

Члан 2. 
Обим и врста радова утврђује се у свему према усвојеној понуди, а према 
предмеру радова и захтевима ИНВЕСТИТОРА.  
 
ИЗВОЂАЧ радова се обавезује да са својом радном снагом, механизацијом и 
материјалним средствима, савесно и стручно изврши извођење наведених 
радова, у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима, 
који важе за извршење поверених радова.  
 
ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ уговарају цене по јединици мере предрачуна, па се 
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обавезују да коначну вредност уговорених радова утврде по завршетку 
радова путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених радова, 
оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи и јединачних цена 
из понуде - предрачуна који је саставни део овог уговора.  
 
Уговорене јединачне цене важе за вишкове, односно мањкове радова, ако не 
прелазе 10% од уговорених количина радова. Ако вредност вишкова, односно 
мањкова радова прелази 10% од уговорене количине радова, нова вредност 
радова ће се уговорити Анексом уговора.  
 
ИЗВОЂАЧ радова се обавезује да искључиво по писменом налогу 
ИНВЕСТИТОРА изведе непредвиђене и накнадне радове, уколико се појаве у 
току извођења радова.  
 
Цене непредвиђених накнадних радова утврдиће се по важећим просечним 
нормама у грађевинарству са следећим елементима:  
- цена материјала FCO градилиште,  
- бруто сатница за обрачун накнадних радова. 
 Извођење накнадних радова ће се регулисати Анексом уговора.  
 

ЦЕНА И ИЗМЕНА ЦЕНА 
Члан 3. 

ИЗВОЂАЧ и ИНВЕСТИТОР су се споразумели да цена радова из члана 1. овог 
Уговора износи _____________ динара. Цене из понуде су у нето износу без 
ПДВ-а .  
ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ су сагласни да се измена цене за радове изврши 
сходно члану 636. Закона о облигационим односима.  
 

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА 
 Члан 4. 

ИЗВОЂАЧ и ИНВЕСТИТОР су се споразумели да рок извођења радова у 
простору ГАК “Народни фронт” буде ______ календарских дана од дана 
увођења ИЗВОЂАЧА у посао.  
 
Уколико ИЗВОЂАЧ својом кривицом не заврши у року уговорене радове, 
ИНВЕСТИТОР задржава право на наплату уговорене казне за сваки дан 
прекорачења рока у износу од 2‰ (промила) од укупне вредности радова 
уговорених по овом уговору, с тим што уговорена казна не може бити већа 
од 5% од укупне вредности радова уговорених по овом уговору. Уговорну 
казну ИНВЕСТИТОР може обрачунати и одбити путем коначног обрачуна.  
 
Уколико ИЗВОЂАЧ из објективних разлога не може извршити радове у 
уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документовани 
захтев поднесе ИНВЕСТИТОРУ одмах по наступању измењених околности, 
због којих тражи продужење, а најкасније 10 дана пре истека уговореног 
рока.  
 
ИНВЕСТИТОР је дужан да у року од 2 дана од пријема захтева за продужење 
рока одговори ИЗВОЂАЧУ. Уколико ИНВЕСТИТОР не одговори писменим 
путем у року, сматраће се да је дао сагласност.  
 
Продужетак рока, ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ ће регулисати Анексом уговора.  
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УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 

  Члан 5. 
ИНВЕСТИТОР је дужан да ИЗВОЂАЧА уведе у посао, што подразумева:  

 предају техничке документације ИЗВОЂАЧУ;  

 обезбеђење приступа ИЗВОЂАЧУ у круг комплекса објекта ГАК “Народни 
фронт”;  

 упознавање ИЗВОЂАЧА са локацијама на којима се изводе радови;  

 обезбеђење услова за несметано извођење радова;  
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 6. 

ИЗВОЂАЧ и ИНВЕСТИТОР су се споразумели да се плаћање врши путем 
привремених и окончане ситуације. ИНВЕСТИТОР је дужан да привремене и 
окончану ситуацију исплати у року од 60 дана по настанку дужничко-
поверилачког односа (ДПО). ДПО настаје даном овере ситуације од стране 
надзорног органа, који је дужан да оверу изврши у року од 3 дана, од дана 
пријема ситуације.  
 
Уколико ИНВЕСТИТОР оспори део износа из привремене ситуације, неспорни 
део ће исплатити у року предвиђеном у претходном ставу. За оспорени 
износ ИНВЕСТИТОР ће у истом року обавеститити ИЗВОЂАЧА о разлозима 
оспоравања.  
 
У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, 
ИЗВОЂАЧ има право на наплату законске затезне камате, по посебном 
захтеву, који ће доставити ИНВЕСТИТОРУ.  

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 7. 
Уколико дође до штете приликом извођења  радова у простору ГАК “Народни 
фронт”, због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган предлаже 
раскид уговора надлежном наредбодавцу ИНВЕСТИТОРА, уз захтев да се 
спроведе обавезно поступак за надоканду настале штете. У том случају, од 
стране ИНВЕСТИТОРА ангажоваће се други ИЗВОЂАЧ, с тим да евентуалну 
разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, 
сноси ИЗВОЂАЧ.  

 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ 

Члан 8. 
Гарантни рок:  
- за материјал, по гарантним листовима произвођача,  
- за остале радове 24 месеца.  
 
Гарантни рок тече од дана примопредаје радова у објекту. ИЗВОЂАЧ је 
дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача материјала, прибави 
и преда ИНВЕСТИТОРУ.  
 
ИЗВОЂАЧ се обавезује да у гарантном року на писмени позив ИНВЕСТИТОРА 
о свом трошку отклони све мане и недостатке, који се односе на квалитет 
изведених радова.  
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Уколико ИЗВОЂАЧ не приступи отклањању мана и недостатака из 
претходног става у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива и не 
отклони их у примереном року, ИНВЕСТИТОР може да за отклањање тих 
недостатака ангажује друго предузеће, а да насталим трошковима терети 
ИЗВОЂАЧА.  

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА 
          Члан 9. 

ИНВЕСТИТОР се обавезује да врши стручни надзор над извођењем радова и 
да на тај начин контролише квалитет радова и употребљеног материјала, 
као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.  
 
Надзорни орган ИНВЕСТИТОРА је надлежан да ИЗВОЂАЧУ даје налоге за 
извршавање или одустајање од појединих радова. ИЗВОЂАЧ је дужан да 
поступи по примедбама и захтевима ИНВЕСТИТОРА, уколико су у складу са 
уговором и техничком документацијом. 
  
Трошкови који настају поступањем по налазима надзорног органа падају на 
терет ИЗВОЂАЧА.  
Кординацију са ИЗВОЂАЧЕМ у току радова и надзор над извођењем радова у 
име ИНВЕСТИТОРА вршиће:  Бранко Милошевић,  
 
ИЗВОЂАЧ се обавезује да пре почетка радова писмено обавести 
ИНВЕСТИТОРА о именовању одговорног руководиоца радова.  
 

ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА 
             Члан 10.  

Обавеза ИЗВОЂАЧА је да за извођење  радова у простору ГАК “Народни 
фронт” уредно води следећу документацију:  
- грађевински дневник,  
- грађевинску књигу,  
- књигу обилазака представника ИНВЕСТИТОРА  
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци о стварно 
извршеним радовима. Ова књига служи као документ за обрачун.  
 
Овлашћени представници ИНВЕСТИТОРА и ИЗВОЂАЧА потписују сваку 
страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.  
 
ИЗВОЂАЧ се обавезује да сав демонтирани материјал записнички преда 
кориснику или надзорном органу.  
 
По завршетку радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да са градилишта повуче своје 
раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад и да објекат и 
простор врати у првобитно стање. Трошкове настале у вези са радовима из 
овог става сноси ИЗВОЂАЧ.  
 
 
 

КВАЛИТЕТ  МАТЕРИЈАЛА 
        Члан 11.  

У погледу квалитета материјала важе одредбе Закона о облигационим 
односима (“Службени лист СРЈ”, број 29/78). ИЗВОЂАЧ је дужан да 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М15/30 

 38/ 41 

  

 

благовремено и детаљно проучи техничку документацију.  
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да пружи доказе о квалитету упторебљеног материјала 
изведених радова и да ИНВЕСТИТОРУ омогући контролу. Сви налази 
контроле ИНВЕСТИТОРА и контроле ИЗВОЂАЧА уписују се у грађевински 
дневник.  
 
Коначна оцена квалитета изведених радова врши се приликом примопредаје 
изведених радова.  
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да упозори ИНВЕСТИТОРА на уочене или утврђене 
недостатке материјала који су предвиђени техничком документацијом, као 
и материјале које је ИНВЕСТИТОР набавио или изабрао.  
 
Материјал из претходног става ИЗВОЂАЧ може да утврђује само ако 
ИНВЕСТИТОР, пошто га је ИЗВОЂАЧ упозорио на недостатке, захтева да се 
уграде и ако уграђивање тог материјала не угрожава животе људи и 
околину.  
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
Члан 13. 

Све обавезе у погледу квалитативног прегледа, примопредаје и коначног 
обрачуна изведених радова обавиће се сходно важећим прописима.  
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова 
писменим путем затражи квалитативни и квантитативни пријем изведених 
радова и услуга. Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова 
врши комисија ИНВЕСТИТОРА, а коначни обрачун изведених радова заједничка 
комисија ИЗВОЂАЧА и ИНВЕСТИТОРА.  
 
Рок за извршење послова из претходног става је 10 дана од дана када 
надзорни орган уписом у грађевински дневник констатује да су радови 
завршени.  
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да у остављеном року од стране комисије отклони 
евентуалне утврђене недостатке који се односе на њихове радове.  

 
МЕРЕ СИГУРНОСТИ 

         Члан 14.  
ИЗВОЂАЧ је дужан да за време извођења  радова у простору ГАК “Народни 
фронт” спроводи мере заштите на раду у циљу заштите радника, 
запосленог особља, пацијената, суседних простора и околине. Све трошкове 
примене мера сигурности на раду сноси ИЗВОЂАЧ .  

 
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

          Члан 15.  
ИЗВОЂАЧ радова одговара за насталу штету изазвану својим радом о свом 
трошку. ИЗВОЂАЧ радова не осигурава радове од више силе, осим по 
посебном захтеву ИНВЕСТИТОРА што ће се регулисати Допунским 
уговором.  

ВАЖНОСТ УГОВОРА 
         Члан 16.  
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Уговор о извођењу радова у простору ГАК “Народни фронт” ступа на снагу од 
дана увођења ИЗВОЂАЧА у посао.  
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
          Члан 17.  

Сва евентуална спорна питања која настану током реализације  радова у 
простору ГАК “Народни фронт” решаваће се првенствено споразумно.  
 
Уколико се спор  не може решити споразумно, уговорне стране су сагласне 
да исти разреши пред надлежним судом у Београду.  
 

           Члан 18.  
Саставни делом овог Уговора сматра се сва преписка која ће се водити у 
току реализације  радова у простору ГАК “Народни фронт”, грађевински 
дневник и књига.  
 
За све што није предвиђено овим уговором важиће одредбе Закона о 
облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.  
 

           Члан 19.  
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна добија по 3 (три) примерка .  
 
 

 
И  З  В  О  Ђ  А  Ч 

 
 

___________________________ 

И  Н  В  Е  С  Т  И  Т  О  Р 
ГАК “Народни фронт” 

В.Д. ДИРЕКТОР 
 

_______________________ 
Проф. др Снежана Ракић 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М15/30 

 41/ 41 

  

 

 
 

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 радова, вентилација и климатизација у 
конференцијској сали, за ГАК „Народни фронт“, бр. М15/30 за 2015. 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. 
 
 
 
 
 
 


