
1 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Гинеколошко-акушерска клиника НАРОДНИ ФРОНТ 
Београд, Краљице Наталије 62 

www.gakfront.org 
 
 
 
 
 

Дел. број 18007-2018-12496 
Датум 23/07/2018 

 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА– услуга израде пројектно-техничке документације за пројекат 
адаптације простора  на III спрату Одељења за неонатологију објекта ГАК „Народни 

Фронт“ у Београду 

 
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

бр. М18/27 ЗА 2018. годину 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЈУЛ2018. године 
  

http://www.gakfront.org/


2 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 
 
 
 

III 

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

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

 
 

V 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац трошкова припреме понуде 

IX Образац изјаве о независној понуди 

 
 
 
 
  



3 

 
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 бројM18/27за 2018. годинујеуслугаизраде пројектно-техничке 
документације за пројекат адаптације простора  на III спрату Одељења за 
неонатологије објекта ГАК „Народни Фронт“ у Београду 
4. Напоменауколико је у питању резервисана јавна набавка:/. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке  

 Радица Александрић, дипл. економиста  
Е - mail адреса:  

 javnenabavke@gakfront.org 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. М18/27  за 2018. годину су – услуга израде пројектно-
техничке документације за пројекат адаптације простора  на III спрату Одељења за 
неонатологије објекта ГАК „Народни Фронт“ у Београду 

ОРН: 71242000 - Израда пројеката и нацрта 

 
 
2.Партије: Предмет јавне набавке је обликован у више партија. 
 Партија број 1израда пројектно-техничке документације  за пројекат адаптације 
простора  на III спрату Одељења за неонатологију објекта ГАК „Народни Фронт“ у 
Београду.  
Процењена вредност партије број један је 500.000,оо без ПДВ  
 
Партија број 2 израда  пројектно-техничке документације  за пројекат медицинских  
гасова - адаптација простора  на III спрату Одељења за неонатологију објекта ГАК 
„Народни Фронт“ у Београду.  
Процењена вредност партије број један је 100.000,оо без ПДВ 
 
 
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга донеће се применом 
критеријума „економски најповољнија понуда“за обе партије. 
 
 
 
 
 
 
 

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

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 

Предмет јавне набавке бр. М18/27  за 2018. годину су услуге израде 
пројектно-техничке документације  за пројекат адаптеције простора  на III 
спрату Одељења за неонатологију објекта ГАК „Народни Фронт“ у Београду  
Пројектно-техничка документација се предаје Наручиоцу у четири 
одштампана примерка, са електронском верзијом пројекта. 
 
 
Прилог документације: 
 

1. Постојеће стање-Основа трећи спрат. 
2. Ново пројектоцање решење. 
3. Новопројектовано решење са диспозицијом опреме-основа трећи спрат. 
4. Пројектни задатак за ПАРТИЈУ БРОЈ 1израда пројектно-техничке документације  

за пројекат адаптације простора  на III спрату Одељења за неонатологију 
објекта ГАК „Народни Фронт“, у Београду. 

5. Пројектни задатак за ПАРТИЈу БРОЈ 2израда  пројектно-техничке документације  
за пројекат медицинских  гасова - адаптација простора  на III спрату Одељења за 
неонатологију објекта ГАК „Народни Фронт“, у Београду.  

6. Постојеће стање-основа трећег спрата –постојеће прикључне вертикале. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ ПРОСТОРА  НА III СПРАТУ ОДЕЉЕЊА 
ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ ОБЈЕКТА ГАК „НАРОДНИ ФРОНТ“ У БЕОГРАДУ. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ: 

1. НАРУЧИОЦ:     ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" 
Београд, ул. Краљице Наталије бр. 62 

2. ОБЈЕКАТ:        Део трећег спрата објекта 
ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА 
"НАРОДНИ ФРОНТ" 
Београд, ул. Краљице Наталије бр. 62 

3. ПРЕДМЕТ:     Адаптација дела трећег спрата објекта ГАК "Народнифронт"део 
одељење неонатологије 

 

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ СА 
ЕНТЕРИЈЕРОМ 

I ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА: 
 

- Технолошки пројекат ( Архимон ) 
- Дигиталне радне подлоге постојећег стања ( део другог, трећег и четвртог спрата ), на 

увид. 
- Приликом израде пројекта усагласити повезаност инсталација на мрежне системе у 

објекту. Инсталација гасова је предмет посебног пројектовања. 
- Део одељења неонатологије на четвртом спрату изнад са којим остварити повезаност 

изгледа и другог; 
- Преглед предметног простора пројектовања од стране понуђача; 
- Пројекат заштите од пожара целине клинике ( на увид ). 

II ЦИЉ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
 
Део зграде у коме је предметни простор, изграђен је 40-их година прошлог века. 
 
Пројектним задатком се планира адаптација дела трећег спрата који је тренутно у 

функцији - простор задржава исту функцији само прилагођену новим технолошким 

захтевима. 
 
Предметни простор је бруто површине око 237.84м2, нето површине око 193.77м2. 

 
Спратност дела објекта у коме се налази предметни простор је С+По+П+Мз+4+Пк. Укупна 

површина објекта клинике износи П=13.400м2. 
 
Конструктивни систем је масивни са међуспратном таваницом делом од пуне А.Б. 

плоче, а делом од ребрасте конструкције. Фасадни зидови и унутрашњи преградни зидови су 

зидани опеком, осим у појединим случајевима када су лаки монтажни зидови од 

гипскартонских плоча. 
 

III       УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

- Овај пројектни задатак 
- Технолошки пројекат 
- Увид у постојећи предметни простор 
- Остваривање повезаности са делом одељења на четвртом спрату изнад 
- Елаборат ( пројекат ) заштите од пожара целине комплекса ГАК 
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- Утврђивање начина, места и капацитета свих инсталационих система и повезаност са 

истима 
- Закон о планирању и изградњи и пратећу правилници и технички прописи 
- Правилник о класификацији објеката "сл. гласник рс", бр. 22/2015 

класификациони број 126411 категорија В 
- Да се предвиди начин извођења радова тако да се користи само предметни 

простор пројектовања и спољне вертикалне везе на дворишној страни 

објекта 
- Евентуалне измене и допуне потврђене од стране инвеститора 

 

А.      АРХИТЕКТОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 
 
Адаптација предметног простора има за циљ побољшање капацитета и прилагођење 

усвојеној технолошкој намени. Предвиђени садржаји дати су технолошким пројектом. 
 
У циљу довођења потребних инсталација до предметног простора, предвиђају се радови на 

демонтажи постојећег стања, реконфигурисање и обрада према условима из технолошког 

пројекта. 
Пројектант ( пониђач ) је у могућности да изврши измене и допуне решења датим у 

технолошком пројекту, а на начин да предложи решење и добије сагласност инвеститора. 
 
Пројектом предвидети радове на рушењу и демонтажи појединих преградних зидова и 

уградњу нових лаких монтажних гипсних зидова, обрађених у складу са потребама и 

наменом простора које преграђују. 
Простор лође потребно је одговарајуће затворити и интегрисати у целину простора. 
 
Приликом материјализације просторних целина потребно је предвидети висококвалитетне и 

атестиране материјале у складу са функционалним захтевима просторија у погледу 

одржавања високог степена хигијене и стерилности, водоотпорности, 

електропроводљивости и противпожарности. 
 
лаз са степенишног дела на трећи спрат опремити ПП вратима. Степениште је посебан 

део евакуационог пута. Зид према степеништу треба да има противпожарност. Решење 

као на четвртом спрату изнад. 
 
Предвидети потребну уградњу позиција остакљених и пуних врата изведених у 

алуминијумској браварији, са свом пратећом галантеријом, по решењима као на четвртом 

спрату изнад. 
 
Прозори се по правилу не мењају. Пројектант дужан да изврши преглед постојећих прозора и 

предложи евентуално потребне замене. За лекарску собу реализовати отворе као на 

четвртом спрату изнад. 
 
Ниво наведене обраде прилагодити решењу сличног дела истог одељења на IV спрату, које 

се налази на истој позицији у објекту Гак - а, само спрат изнад. 
 
Развод свих врста инсталација сместити у спуштеном плафону, 
предвидети   у   плафону   комуникационог  хола   приступ   елементима за 
одржавање климатизације и вентилације. 
 
Смештај спољних елемената климатизације предвидети на кровној плочи лође, уз статичку 

проверу могућности и утврђивања евентуално потребних ојачања ради стабилности и 

сигурности. 
 
Пројектом се мора указати и на организацију извођења радова на начин да се огради и 

изолује простор адаптације и да се вертикални транспорт људи и материјала не врши кроз 

објекат, већ са спољне, дворишне стране зграде. 
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Б.      РАДОВИ НА КОНСТРУКЦИЈИ 
 
Положај носећих зидова и стубова са четвртог спрата ( изнад предметног простора ) 

потребно је одговарајуће пратити и реализовати у оквиру предметне адаптације уз проверу 

потребне стабилности и сигурности. 
 
Пробити отворе у зидовима од опеке дебљине д=38цм тамо где је потребно и извршити сва 

потребна ојачања. 
 
В.    ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Инсталације водовода и канализације предвидети у складу са архитектонским и 

технолошким решењима простора. Предвидети демонтажу уређаја који више неће бити у 

функцији, као и повезивање новопредвиђених уређаја на постојеће хоризонталне и 

вертикалне разводе инсталација водовода санитарне воде (хладне, топле, циркулације и 

део хидрантсје мреже) и фекалне канализације у предметном простору. 
 
Г.    ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Постојеће: 
 
Део објекта који се адаптира се налази на трећем спрату и у функцији је стационара. 

Електрична инсталација се напаја са разводног ормана РО-Ш 
 
М/А) који је лоциран у ходнику. Просторије су опремљене инсталацијом осветљења и 

прикључница која је у функционалном стању. Обзиром да се предвиђају нови садржаји и 

технологија, потребно је предвидети нову пратећу електричну инсталацију. 
 
Новопројектовано: 
 
Постојећи разводни орман РО-Ш-(М/А) изместити за део инсталација које се задржавају а 

за напајање новопројектоване електричне инсталације предвидети нов разводни орман 

РО-Ш-1.1(М/А/11) и предвидети у ниши у зиду на погодном месту у комуникацији. 

Новопројектовани разводни орман напојити са постојећег РО-Ш-1(М/А) напојним 

кабловима истог пресека по систему улаз-излаз. 
 
Претходно проверити постојеће каблове на новонастало максимално једновремено 

оптерећење и уколико је потребно предвидети нове напојне каблове већег пресека. 

Условно испитати енергетске могућности за прикључење на орману на IV спрату испред 

дела одељења неонатологије. 
 
У случају нестанка мрежног напајања део потрошача мора имати резервно (агрегатско) 

напајање: 

- инсталација сигурносног и противпаничног осветљења 
- инсталација за потребе телекомуникација 
- сви витални технолошки уређаји и апарати 
- део општих прикључница у болничким сетовима 
- остали потрошачи по захтеву Инвеститора 
 
За потрошаче који не смеју да имају прекид у напајању, предвидети један број прикључница 

које се напајају са 11Р5-а. Такође, предвидети непрекидно напајање за део рачунарске 

мреже. 

Све технолошке изводе у салама са инкубаторима, који су прикључени на напон агрегата 

или на систем беспрекидног напајања преко 11Р5-а, напојити преко изолационих 

трансформатора, који се контролишу помоћу контролника отпора изолације. 
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Предвидети опште, сигурносно, и противпанично осветљење. Ниво осветљаја 

предвидети према препорукама за одређени тип просторије, према захтевима 

технологије и корисника. 
 
У собама предвидети два нивоа осветљаја (2501х и 5001х), односно према технолошком 

пројекту или предлогу пројектанта. 
 
У свим просторијама предвидети светиљке са 1_ЕО изворима. У салама и 

лабораторијама предвидети светиљке за уградњу у чисте плафоне. 
 
Противпанично осветљење предвидети светиљкама са уграђеном батеријом за 3 сата 

аутономног рада. 
 
У просторијама где је то потребно предвидети гермицидне лампе изнад улазних врата. 
Предвидети електричну инсталацију прикључница и прикључница у свему према 

технолошком пројекту и захтевима корисника. 

Постојеће болничке сетове задржати уколико је у њих могуће уградити прикључке за 

медицинске гасове. 

Електричну инсталацију осветљења и прикључница предвидети кабловима типа На11одеп 

Тгее типа ИНХН-Ј. 

За заштиту од електричног удара индиректним додиром предвидети аутоматско искључење 

напајања реаговањем осигурача најближег месту квара у систему заштите ТИ-С-5. Систем 

заштите употпунити главним и допунским изједначењем потенцијала. 
 
Предвидети уземљење антистатик подова према технолошким захтевима. 
 
Предвидети пратеће електричне инсталације за потребе климатизације а у складу са 

захтевима пројекта термотехничких инсталација. 
 
Д.      ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ 
 
У блоку на трећем спрату у објекту ГАК "Народни фронт" у Београду предвидети следеће 

телекомуникационе, безбедносне и сигурносне системе: 

1) Телефонска и рачунарска инсталација (инсталација структурног 

каблирања) 
2) Инсталација за дистрибуцију ТВ сигнала 
3) Интерфонски систем са контролом приступа 
4) Стабилни систем за дојаву пожара 

 
1) Телефонска и рачунарска инсталација (инсталација структурног 
каблирања) 
Планирати заједничку комуникациону мрежу на принципу структурног каблирања, за пренос 

сигнала система који ће радити на 1Р платформи (телефонија, рачунарска мрежа...). У 

постојећи РАСК додати одговарајућу опрему за подршку планираном броју телефонских и 

рачунарских утичница. 

2) Инсталација за дистрибуцију ТВ сигнала 
У неке просторије предвидети могућност прикључења на инсталацију кабловске телевизије. 

3) Интерфонски систем са контролом приступа 
Потребно је опремити врата на улазу у блок интерфонским системом са контролом приступа, 

на начин да се у датом тренутку може што лакше и са што мање радова прикључити 

будућем централном систему за контролу приступа објекта. 
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4) Стабилни систем за дојаву пожара 
У предметном делу објекта планирати стабилни систем за дојаву пожара који треба да 

обезбеди аутоматску и ручну дојаву пожара као и иницијализацију извршних функција. 

Систем дојаве пожара предвидети као модеран, дигитални, адресабилни систем са 

могућношћу комуницирања са осталим компатибилним системима по неком од 

стандардних протокола (Р5 232,Р5485, 1_ОМ-ви5, ТСР/1Р...). 
Детекторе пожара распоредити према намени и величини просторије, заступљеној 

технологији рада и пожарном оптерећењу исте и у зависности од ометајућих фактора. 

Одређене извршне функције реализовати директно са централе (погон алармних сирена) 

док преостале извршне функције реализовати индиректно преко ормана аутоматског 

управљања и електромоторног погона (обарање ПП клапни, искључење климатизације...). 

Систем мора да поседује могућност проширења у случају будућег опремања овим системом 

осталих делова објекта. 
 
Ђ.     ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Технолошким пројекатом адаптације предвиђене су комплетне термотехничке инсталације 

грејања и климатизације. 
 
Предвиђена је адаптација система радијаторског грејања (замена грејних тела - радијатора и 

радијаторских вентила) и увођење новог система климатизације (демонтажа постојећих 

обичних сплит клима уређаја и монтажа новог савременог система климатизације са 

каналским мулти сплит ВРВ системом и рекуператорима). 
 
Овим пројектом предвидети климатизацију и вентилацију просторија 

неонатологије у складу са прописима и стандардима, а у складу са 

пројектованом архитектуром и технологијом простора. 
 
Просторије описане у технолошком пројекту се у главном пројекту тим решењима 

третирају. 
 

Вештачки се вентилирају и (климатизују) зоне 3.7,3.8,3.9,3.10,3.11 и 3.12 остали 

простори 3.6,3.7,3.13,3.14,3.15 климатизују се сплит системима 
 
За предметне просторне садржаје потребно је урадити Главни пројекат-
термотехничких инсталација хлађења, вентилације и климатизације. 
 
Спољни пројектни услови за Београд су: 

- спољна пројектна температура зими -12О
С 

- спољна пројектна рел. влажност зими 90% 
- спољна пројектна температура лети 33

О
С 

- спољна пројектна рел. влажност лети 34% 
 
Због промене климе града Београда у последњих десет година, за прорачун усвојити 

температуру 35
о
С. 

Унутрашње температуре и релативне влажности усвојити према препорукама у зависности 

од врсте и намене грејаног или климатизованог простора. 
Унутрашњу релативну влажност ваздуха такође усвојити сходно условима људског комфора, 

у границама 50±20% зими и лети. 
 
Пројектовати систем климатизације са одређеним процентом свежег ваздух, са два 

степена филтрације (груби и фини филтер) и надпритиском према 
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стандардима за инсталације ове врсте, како би се спречило да контаминирани ваздух из 

околних просторија продре у ове просторе. 
Систем климатизације решити као део централног мулти сплит ВРВ система климатизације 

са каналским унутрашњим јединицама и разводом канала за убацивање ваздуха, које раде 

са делом свежег ваздуха. 
Ради уштеде енергије и смањена капацитета самог система климатизације предвидети 

уградњу савремених рекуператорских јединица, којима би се вршила припрема ваздуха за 

убацивање у унутрашње каналске јединице. 
Основна функција овог система је вентилација простора током целе године, као и хлађење у 

летњем периоду. 
Грејање просторија у зимском периоду остаје као постојеће решење са 

адаптираним радијаторским грејањем. 
За део простора (изолација) 3.14, предвидети такође, климатизацију мулти сплит системом 

климатизације, као део горе споменутог система, којим се врши вентилација током целе 

године, хлађење у летњем периоду и одржавање потребног притиска. 
 
За простор изолације, због карактера те просторије (могућност појаве вируса) предвидети и 

посебан одсисни систем са апсолутним филтерима. 
 
Систем климатизације лекарске собе, собе за сестре и друге собе према технолошком 

пројекту решити обичним зидним сплит клима уређајима за хлађење у летњем периоду, као 

и грејање у прелазним периодима. Вентилација ових просторија је могућа природним путем 

и није потребан било какав систем принудне вентилације. 
 
За просторије мокрих чворова и просторије за отпад предвидети локални одсисни 

систем вентилације. 
 
Систем климатизације решити на рационалан начин уз најбоље коришћење расположивих 

могућности за смештај опреме водећи рачуна да се у што мањој мери наруши унутрашњи 

изглед објекта. 
 
Пројектом предвидети савремено економично и флексибилно решење климатизације. 
 
Настојати да се пројектним решењима обезбеди функционалност инсталација уз 

најекономичнији погон и примену савремених могућности уштеде енергије. 
 
Пројектом предвидети најквалитетнију опрему реномираних светских произвођач која ће 

обезбедити поуздан погон и дуг период употребе. 
 
За одржавање опреме обезбедити могућност за лак приступ у спуштеном плафону 

комуникационог хола предметне целине. 
Техничку документацију урадити и опремити сходно важећим законима и нормативима који 

се односе на пројектоване инсталације у објектима ове врсте и намене. 
 
Е.    ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
 
У оквиру Техничке документације Главниог пројеката ( ПЗИ ) израдити Главни пројекат 

заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара, важећим законским 

прописима, правилницима и стандардима. 
 
Ж.    ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Ради издавања решења којим се одобрава извођење предметних планираних радова 

потребно је израдити Идејни пројекат ( ИДП ). 
 
За реализацију предметне адаптације израђује се Глани пројекат за извођење 
( ПЗИ ). 
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Уз Главни пројекат за извођење израђује се и Главни пројекат заштите од пожара који су 

међусобно усаглашени и на које је потребно добити одговарајуће позитивно решење. 
 
Пројектанти учествују у процедурама за Идејни и Главни пројекат. Уколико су неопходне 

измене и допуне за добијање позитивног решења исте су обавеза пројектаната. 
 
Пројекти се израђују у електронској форми одговарајућој за прописане процедуре као и у 

папирној форми и то за Идејни пројекат у два примерка, а за Глави пројекат у четири 

примерка. 
 
За потребе предметне реализације израђује се и пројекат ентеријра, простора и опреме 

према предлозима из Технолошког пројекта ( за делове Б, Ц и Д ) у истом броју као и 

пројекти. 
 
У току израде пројеката понуђач је дужан информисати Инвеститора са 

пројектованим решењима и у вези са тим остваривати сарадњу и добити 
сагласност на иста. 
 
Пројекатнти ( понуђач ) су дужни да у року од 15 дана доставе пројектантима медицинских 

гасова ( партија 2 ) одговарајуће и потребне основе и пресеке пројектованог стања као 

основу за њихов рад. 
 
 
И. ПРИЛОГ 
 
Саставни део овог пројектног задатка је и графички прилог са шематским назнакама где су 

могућа прикључења на инфраструктурне мреже, које су предмет пројектовања, а на начин да 

пројектанти провере потребне елементе и одговарајуће реше оптималност финкционисања ( 

прилог цртеж ) 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 
М18/27  

 

15/ 36 

 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 ИЗРАДА  ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА 
ПРОЈЕКАТ МЕДИЦИНСКИХ  ГАСОВА - АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА  НА III СПРАТУ ОДЕЉЕЊА ЗА 
НЕОНАТОЛОГИЈУ ОБЈЕКТА ГАК „НАРОДНИ ФРОНТ“ У БЕОГРАДУ.  

1. Постојеће: 
 
На делу трећег спрата у делу одељења неонатологије је простор предвиђен за адаптацију у функцији је 

стационара и нема инсталација медицинских гасова. 

2. Новопројектовано: 
 
На основу технолошких захтева (табеле потрошача и распореда опреме) пројектом адаптације простора 

обухватити инсталације и опрему медицинских гасова. 
 
Пројекат реализовати на основама и решењима Главног пројекта за извођење ( из парије 1 ) 
 
Инсталацију за медицинске гасове О2,КУ5 повезати на технички најповољнији начин. 
 
Просторије са инкубаторима снабдети са довољним бројем прикључака за кисеоник. 
 
Пројекат урадити у складу са важећим прописима, стандардима и добром праксом за ову врсту инсталација. 

3. Рок: 

Завршетак овог дела пројектовања је до 45 дана. 

4. Усаглашеност: 

Пројекат медицинских гасова мора бити усаглашен са Главним пројектом за извођење ( из парије 1 ). 

5. Форма пројекта: 
 
Пројекат се испоручује у електронској форми за припадајућу процедуру и у 4 примерка у папирној форми. 
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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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)/; 

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 гарантује да му није изречена мера забране 
делатности у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
Пројектну документацијуможе вршити предузеће – правно лице са кадровским капацитетом који 

поседује лиценце Одговорнихпројектанатаса минималним радним стажомод  5 година у 

пројектовању, следећих профила: 
Партија 1 – кадровски капацитет 

- Одговорни пројектанти архитектонскеструке бр.лиц. 300 (два извршиоца) 
-Одговорни пројектантграђевинскеструке,  
- Одговорни пројектантмашинске струке,  
- Одговорни пројектант електроенергетеких инсталација,  
- Одговорни пројектанттелекомуникационих мрежа и система,  

            - Пројектант са важећом лиценцом за израду пројекта заштите од пожара  
           - Технолог за медицинску опрему 
 
Партија 2 

- Одговорни пројектантимашинске струке, (два извршиоца) 
 

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

ангажовању или сталном раду као доказ – са важећим лиценцама лица која се ангажују. Наручилац 
задржава право да након отварања понуда, односно приликом стручне оцене понуда тражи 
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додатна појашњења у вези испуњености овог услова, може да тражи на увид оригиналну 

документацју на основу које је Изјава дата. 
Пројектовање се врши, у складу са важећим прописима а у свему према пројектутехнологијеи 

условима за пројектовање у пројектном задатку. 
Пројектантје дужан да у току израде пројекта координира захтеве Инвеститора и захтеве постојећих 

инсталација на предметном етажу и усклади их по намени тако да не нарушавају функционалност 

комплетног објекта. 
 
За пословне услове (капацитете) да се достави изјава на меморандуму понуђача са списком минимум 

два најважнија пројектована објекта и то за ПЗИ или ПГД за зграде (или делове) болница и клиника у 

последњих пет година, сагласно  члану 7. Правилника  о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", 

бр. 22/2015) Класификациони број 126411-126416Категорија В.Наручилац задржава право да након 
отварања понуда, односно приликом стручне оцене понуда тражи додатна појашњења у вези 
испуњености овог услова, може да тражи на увид оригиналну документацју на основу које је Изјава 

дата. 
 

1.2. 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. 

1.3. 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 IVодељак 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. 
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 понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављуIVодељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 

 
Потписивањем изјаве понуђач доказује да испуњава следеће: 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда): 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 
дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: УверењеПореске управе министарства финасија и привредеда 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 набавкеуслуге 
израде пројектно-техничке документације  за пројекат адаптеције простора  на III спрату Одељења за 
неонатологију објекта ГАК „Народни Фронт“, у Београду (Одељење за неонатологију), објекта ГАК 
„Народни Фронт“, у Београду,број М18/27  за 2018. годину, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 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. Понуђачје 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 гарантује да му није 
изречена мера забране 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.  
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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 
набавкеуслуге израде пројектно-техничке документације  за пројекат адаптеције простора  на III спрату 
Одељења за неонатологију објекта ГАК „Народни Фронт“, у Београду (Одељење за неонатологију), 
објекта ГАК „Народни Фронт“, у Београду, број М18/27  за 2018. годину, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

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

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
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– услуга израде пројектно-техничке документације 
за пројекат адаптације простора  на III спрату Одељења за неонатологију објекта ГАК „Народни Фронт“ 
у Београду ,ЈН бр. М18/27 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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 

Образац изјаве о независној понуди 

Образац изјаве понуђачао испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона 

 

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 
којиподразумевају 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 је обликован у више партија. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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 набавкууслуге пројектовања,ЈН бр. М18/27 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понудеза јавну набавкууслуге пројектовања, М18/27 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понудеза јавну набавкууслуге пројектовања,ЈН бр. М18/27 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавкууслуге пројектовања,ЈН бр. М18/27 - 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. 
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 понуденаводи 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 
поглављуIVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац изјаве из поглаваљаIV 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,  

 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 
поглављуIVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац изјаве из поглављаIV 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. 

Плаћање се врши у року од најмање 60данаи то на следећи начин: 70% уговорене цене на рачун 
Извршиоца услугепо достављању пројекта и добијања позитивног мишљења вршиоца 
контроле, а по добијању комплетне документације. 
Наручилац ће преосталих 30% уговорене цене платити Извршиоцу у року од 10 дана, након 
добијања позитивног мишљења надлежног органа (Сектор за ванредне ситуације и сл). 
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. 
 
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 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. 
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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 (питања) 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. М18/27  услуга  
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 питања електронском поштом искључиво у току радног времена Наручиоца, 
односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова. 
 
24. 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).  
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 /. 
 
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“за обе партије. 
 

ЗА ПАРТИЈУ 1 и 2: 
 

елеменат критеријума број пондера 
Укупна цена  80 
Рок израде 20 

укупно 100 

 
Формула за обрачун укупног броја пондера (ЗП) гласи: 

ЗП=УЦ80+ РИ20 
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ЗП максимално=100 пондера 
 
 
1. Укупна цена 80 пондера 
Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 80, а сваканаредна понуда савишом ценом бодује се по 
формули: 

Ц мин 
УЦ=---------------- x 80 

Ц понуде 
 

2. Рок израде20 пондера 
Понуда која садржи најкраћироквреднује се пондером – 20, а сваканаредна понуда садужим роком бодује се по 
формули: 

РИ мин 
РИ=---------------- x 20 

РИ 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 укупну цену. Уколико и у том случају не може да се изврши избор, биће 
изабрана понуда оног понуђача који јепонудио краћи рок израде. 
 
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, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да му није изречена мера 
забране делатности.  (Образац изјаве из поглавља IVодељак 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. 
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-
mailjavnenabavke@gakfront.orgили 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. 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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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 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 достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број M18/27 за2018. годину-услуге израде 
пројектно-техничке документације за пројекат адаптaције простора  на III спрату Одељења за 
неонатологију објекта ГАК „Народни Фронт“ у Београду. 
 
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) СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА ОСТАЛИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПОНУДЕ 
 

Партија 1  
 
Укупна цена без ПДВ-а у динарима 

 

 
Укупан износ ПДВ-а у динарима 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом у динарима 

 

 
Рок за израду пројекта (до 60календарских дана 
од потписивања уговора) 

 

 
Рок и начин плаћања (од 60 дана) 

 

 
Рок важења понуде (од 30 дана од дана отварања) 

 

 
 

Партија 2  
 
Укупна цена без ПДВ-а у динарима 

 

 
Укупан износ ПДВ-а у динарима 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом у динарима 

 

 
Рок за израду пројекта (до 45календарских дана 
од потписивања уговора) 

 

 
Рок и начин плаћања (од 60 дана) 

 

 
Рок важења понуде (од 30 дана од дана отварања) 

 

 
 
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. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

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

 
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 

 
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 Жељко Миковић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................ E-mail: ............................................................................. 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту:Извршилац услуге), 
 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора јеизвршењеуслуге израде пројектно-техничке документације  за 
пројекат адаптације простора на III спрату Одељења за неонатологију објекта ГАК „Народни 
Фронт“ у Београду,ускладу са понудом Извршиоца услуге број ____________ од ____.___.2018. год. , 
Одлуком о додели уговора бр. _____________ од __________________ године и пројектним задатком из 
конкурсне документације. 
  

Члан 2. 
Цена услугеиз члана 1. овог члана исказана је у обрасцу понуде конкурсне 

документације предметног поступка јавне набавке М18/27  за 2018. годину, који је саставни 
део Уговора. Понуђена цена  услуге даје се као фиксна за период важења Уговора. 

Укупна цена, без ПДВ-а је _______________  динара, што са урачунатим ПДВ-ом 
износи________________   динара. 

 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да, најкасније у року од _________ дана од дана пријема фактуре 

изврши плаћање 70% уговорене цене на рачун Извршиоца услуге и то  по достављању пројекта 
и добијања позитивног мишљења вршиоца контроле, а по добијању комплетне документације. 

Наручилац се обавезује да, ће преосталих 30% уговорене цене платити Извршиоцу у 
року од 10 дана, након добијања позитивног мишљења надлежног органа (Сектор за ванредне 
ситуације и сл). 
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Члан 4. 

 Извршилац услуге се обавезује да услугу изврши у року од ________ радних дана од дана  
потписивања уговора. 

Извршилац услуге се обавезује да пројекте и пројектну документацију из овог уговора 

изради у складу са техничким и осталим важећим прописима и правилима струке, са 

максималном професионалном одговорношћу и савесно, поступајући са пажњом доброг 

привредника – стручњака. 

Извршилац услуге се обавезује да  учествује у процедурама за Идејни и Главни пројекат. 
Уколико су неопходне измене и допуне за добијање позитивног решења исте су обавеза 
пројектаната. 

 
Члан 5. 

У случају да Наручилац констатује да су учињени пропусти и грешке у поступку 
извршења уговорне обавезе, Извршилац услуге је дужан да отклони грешку најкасније у року 
од 8 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. 

Ако Извршилац у датом року не отклони грешку, Наручилац задржава право да наведену 
услугу повери другом извршиоцу о трошку Извршиоца. 
 

Члан 6. 
Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора одређује Бранко 

Милошевић, дипл. инж., начелник Одељења за техничко одржавање објекта и опреме. 
 

Члан 7. 
Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изврши услуге из члана 1. Овог Уговора 

у складу са потребама Наручиоца, све у складу са Пројектним задатком из конкурсне 
документације, одредбама у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени, као и одговарајућим подзаконским актима и 
међународним и домаћим стандардима из одговарајућих области. 

Уколико Пројектант не изврши или неквалитетно изврши услугу из члана 1 овог 
Уговора, одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 

 
Члан 8. 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине. 
 
      Члан 9. 
  

Извршилац услуге се обавезује да ће штету, која настане услед неквалитетно извршене 
услуге, надокнадити у висини стварно причињене штете. 

Уговорне стране су се споразумеле да евентуалне примедбе на квалитет услуге  
Наручилац доставља Извршиоцу у писаној форми. 

Члан 10. 

Уговорне стране задржавају право да једнострано раскину Уговор писаним путем са 
отказним роком од 30 дана. 
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Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором 
прихваћених обавеза до дана раскида Уговора. 

 

Члан 11. 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 
другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

Члан 12 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и других позитивних прописа за ову врсту услуге. 

Евентуалнe споровe, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно  у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде 
могуће пристају на надлежност стварно надлежног суда. 

Члан 13. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 
два примерка за своје потребе. 

 

 

                  За Извршиоца услуге 

                  _________________________ 

Директор 

За Наручиоца 

_____________________________ 

Проф. др Жељко Миковић  
в.д. директора 
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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 
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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 
набавкеуслуге израде пројектно-техничке документације  за пројекат адаптaције простора  на III спрату 
Одељења за неонатологију објекта ГАК „Народни Фронт“ у Београду (бр. М18/27  за 2018. 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. став1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 


