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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), 

члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

5103 од 17.07.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 5103/1 од 17.07.2014. 

године, припремљена је конкурсна документација јавне набавке радова, ЈН Р 1, „Уградња гасног 

генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма“, са следећим садржајем: 

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 5 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА 5 

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 

4. СВРХА СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 

5. КОНТАКТ 5 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 5 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ РАДОВА 6 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

(„СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ЧЛ. 10., 21., 

22., 23. И 34. ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 6 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК 

РС“ БР. 124/2012). 6 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК 

РС“ БР. 124/2012). 8 

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 80. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК 

РС“ БР. 124/2012). 9 

4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012). 10 

V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 10 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 10 
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2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 

САЧИЊЕНА, А ПОСЕБНО У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊИХОВ САСТАВНИ ДЕО 10 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 12 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. 

ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012) 12 

5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ 

КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 12 

6. ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА, КАО И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ 

ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ 13 

7. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 13 

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 13 

8.1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 13 

8.2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА 14 

8.3. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ ИСПОРУКЕ 14 

8.4. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 14 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 14 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 14 

10.1. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 14 

10.2. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 15 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 15 

12. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 15 

13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА УКОЛИКО ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН 

ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ, А ЊЕГОВА ВРЕДНОСТ НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 15% ОД 

ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 15 

14. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 16 

15. НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ 16 

16. НАЧИНУ И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА И НАВОЂЕЊЕ БРОЈА РАЧУНА НА КОЈИ ЈЕ 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА УПЛАТИ ТАКСУ ОДРЕЂЕНУ ЗАКОНОМ 16 

17. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 17 

VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН Р 1, „УГРАДЊА ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА 

ТЕРМОТЕХНИЧКУ ИНСАТЛАЦИЈУ У ОБЈЕКТУ КАРАБУРМА“ 18 

VII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 28 

VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА 38 

IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 39 
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I. Општи подаци о јавној набавци 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

 

Назив наричиоца: Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 

Адреса наручиоца: Кнез Данилова 16, Београд 

Интернет страница наручиоца: http://www.dzpalilula.org.rs/ 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке ЈН Р 1, су радови - Уградња гасног генератора са повезивањем на 

термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма. 

 

4. Сврха спровођења поступка јавне набавке 

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт 

 

Одсек за јавне набавке и план, тел.: 011/3226-530, e-mail: dzpalilula4@bvcom.net 

 

II. Подаци о предмету јавне набавке 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 

Редни број јавне набавке: ЈН Р 1 

Опис предмета набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у 

објекту Карабурма 

Назив из општег речника набавке: Машински инсталатерски радови 

Ознака из општег речника набавке: 45351000 

 

 



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: dzpalilula1@ptt.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Р 1 ǀ страна 6 од 47 

 

III. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 

радова 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке радова дати 

су Прилогу бр. 1. 

 

IV. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/2012) и упутство како се доказује испуњеност тих услова, чл. 10., 21., 

22., 23. и 34. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

 

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова. 

 

Понуђач доставља или копије тражених докумената или у Прилогу број 2. уписује адресу интернет 

странице надлежне институције где је одређени доказ јавно доступан. 

 

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 је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којоj 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 прописан 

начин. 

 

Докази за услове 2), 3) и 4) не могу бити старији од два месеца од датума отварања понуда. 

 

Доказ за услов 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања 

позива за подношење понуда. 
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Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове: 

 

Услов 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

 

Доказ:  

• За правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда; 

• За предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

 

Услов 2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

 

Доказ (доказ за услов 2. не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда): 

• За правна лица:  

1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда 

у Београду; 

3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

• Уколико као понуђач наступа предузетник или физичко лице:  

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и 

према месту пребивалишта. 

 

Услов 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда. 

 

Доказ (доказ за услов 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда): 

• За правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности; 

• За предузетнике: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности; 
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• За физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности промета лековима и медицинским средствима; 

 

Услов 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији. 

 

Доказ (доказ за услов 4. не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда): 

• За правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;  

• За предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија 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; 

• За физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија 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; 

 

Услов 5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

Доказ: Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 – Изјава о поштовању важећих прописа о 

заштити на раду, Запошљавању и условима рада, заштити животне средине и о поседовању права 

интелектуалне својине 

 

2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/2012). 

 

Понуђач доставља или копије тражених докумената или у Прилогу број 2. уписује адресу интернет 

страницу надлежне институције где је одређени доказ јавно доступан. 

 

Услов 1) да понуђач у претходној пословној години има остварен промет минимално 30.000.000,00 

динара. 

 

Доказ: Потврда пословне банке о промету у претходној пословној години; 

 

Услов 2) да понуђач поседује доказ о контроли понуђеног модела гасног генератора топлоте вршен 

код домаће акредитоване институције 

 

Доказ: Сертификат о контролисању издат од Института Михајло Пупин, Центар за гасну технику ; 
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Услов 3) да понуђач поседује доказ да за понуђени модел гасног генратора топлоте произвођач или 

заступник истог поседује мишљење (тумачење) Министарства унутрашњих послова РС , Сектора за 

вандредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, у вези исходовања сагласности на гасне 

инсталације и уређаје предвиђене за спољну уградњу на фасадама стамбених објеката (тумачење 

одредби члана 33. и члана 34. Закона о заштити од пожара ) 

 

Доказ: Мишљење (Тумачење) Министарства унутрашњих послова РС , Сектора за вандредне 

ситуације, Управа за превентивну заштиту  

 

  Услов 4)  да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то за најмање: 

 једног атестираног вариоца за гасног заваривача са лиценцом 311, 

  једног електротехничара , 

  једног  дипломираног инжењера машинске струке са лиценцом за пројектовање 330 и лиценцом за 

извођење 430. 

 

  Наведене лиценце могу поседовати исте или различите особе, тј. понуђач може навести једног 

запосленог који истовремено поседује више наведених лиценци и наручилац ће сматрати да је 

испуњен услов да понуђач има запосленог / запослене са тим лиценцама, или може навести више 

запослених са по једном траженом лиценцом. Наведени радници морају бити запослени код 

понуђача или ангажовани по другом основу у складу са Законом о раду. 

 

Доказ: Фотокопије уговора за сваког радника наведеног у списку из кога се види да су радници 

запослени или ангажовани код понуђача; важеће фотокопијe лиценце са потврдом инжењерске 

коморе Србије (за запослене са високом стручном спремом и  лиценцама),  фотокопије атеста-

лиценци за вариоце; 

 

 Услов 5) да понуђач располаже довољним техничким капацитетом (као власник, закупац или 

корисник по другом основу, и то :  

Гарнитура за аутогено заваривање (манометри, цеви, боце) – 2 ком; 

Апарат за електролучно заваривање  - 1 ком; 

Путничко или теретно возило – 1 ком. 

 

Доказ: Фотокопија пописне листе за тражене апарате, фотокопија важеће саобраћајне дозволе за 

возила. Уколико апарати и возила нису у власништву понуђача потребно је доставити и овлашћење 

којим се возило/апарат понуђачу ставља на располагање или документ о закупу. 

 

3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/2012). 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. тачка 1) до 4) Закона, односно доказе за услове од 1) до 4) дела IV тачка 1. конкурсне 

документације. 
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Доказ за услов из члана 75. став 2., односно услов 5) дела IV тачка 1. конкурсне документације, мора 

бити достављен за понуђача и сваког подизвођача посебно, односно Прилог бр. 3 мора бити 

дастављен за понуђача и сваког подизвођача посебно.  

 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 

4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе у складу са чланом 81. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012). 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), 

односно услове од 1) до 4) конкурсне документације, а додатне услове испуњавају заједно. 

 

Доказ за услов из члана 75. став 2., односно услов 5) дела IV тачка 1. конкурсне документације, мора 

бити достављен за понуђача и сваког подизвођача посебно, односно Прилог бр. 3 мора бити 

дастављен за понуђача и сваког подизвођача посебно. 

 

V. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

 

Понуђач подноси понуду на Српском језику. 

 

2. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити 

сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, 

односно података који морају бити њихов саставни део 

 

Понуђач подноси понуду 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: Кнез Данилова 16, Београд са назнаком: „Понуда за јавну набавку 

радова – Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту 
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Карабурма, ЈН Р 1/2014, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 15.10.2014. године до 08:00 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 одрећеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 15.10.2014. године у 09:00 часова у сали на V спрату Дома 

здравља. 

 

Понуда мора да садржи: 

1) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 1 - Врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке радова; 

2) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 2 - Начин доказивања услова из чл. 75. И 76. 

Закона; 

3) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 - Изјава о поштовању важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и о поседовању 

права интелектуалне својине; 

4) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 4 - Изјава о достави финансијског 

обезбеђења; 

5) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде; 

6) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене; 

7) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуда; 

8) Попуњен, печатом оверен и потписан Изјаву о независној понуди; 

9) Докази тражени у делу IV тачка 1. према наведеном упутству; 

10) Докази тражени у делу IV тачка 2. према наведеном упутству; 

11) У случају заједничке понуде потребно је доставити Споразум према упутству датом у делу V 

тачка 7.; 

12) Додатно средство финансијског обезбеђења према упутству датом у делу V тачка 13.; 

 

Модел уговора, обрасце, изјаве и прилоге дате у конкурсној документацији, односно податке који 

морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском 

оловком или писаћом машином. 
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Овлашћено лице понуђача уноси датум попуњавања конкурсне документације, потписује и печатом 

оверава сваку страницу конкурсне документације, где је то предвиђено.  

 

3. Понуда са варијантама 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) 

 

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 Кнез Данилова 16, Београд са 

назнаком: 

• „Измена понуде за јавну набавку радова – Уградња гасног генератора са повезивањем на 

термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма, ЈН Р 1/2014, НЕ ОТВАРАТИ“ 

• „Допуна понуде за јавну набавку радова – Уградња гасног генератора са повезивањем на 

термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма, ЈН Р 1/2014, НЕ ОТВАРАТИ“ 

• „Опозив понуде за јавну набавку радова – Уградња гасног генератора са повезивањем на 

термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма, ЈН Р 1/2014, НЕ ОТВАРАТИ“ 

• „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Уградња гасног генератора са 

повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма, ЈН Р 1/2014, 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. 

 

5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 

 

Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 

као подизвођач. 
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6. Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела 

потраживања преносе директно подизвођачу 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача, понуђачи попуњавају у Обрасцу понуде. 

 

На захтев подизвођача доспела потраживања се могу директно пренети на подизвођача, за део 

набавке који се извршава преко подизвођача. 

 

7. Споразум групе понуђача код заједничке понуде  

 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

 

1) Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 

2) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) Понуђачу који ће издати рачун; 

5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

8. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других 

околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

8.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 

Плаћање по привременој ситуацији (ако је има) наручилац ће извршити након пријема оверене, 

потписане и исконтролисане привремене ситуације и одмах (у року од једног дана) након преноса 

финансијских средстава из Буџета града Београда на рачун Наручиоца. 

 

Плаћањепо оконачаној ситуацији – обрачуна изведених радова-наручилац ће извршити након 

пријема записника о примопредаји радова,  пријема оверене, потписане и исконтролисане окончане 

ситуације и одмах (у року од једног дана) након преноса финансијских средстава из Буџета града 

Београда на рачун Наручиоца. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
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8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 

Гарантни рок за отклањање недостатака за изведене радове не може бити краћи од две године од 

примопредаје радова. 

 

8.3. Захтеви у погледу рока и места извођења радова  

 

Завршетак радова тј, примопредаја радова  и достаљање окончане ситуације  мора бити најкасније до 

01.12.2014.године. 

 

Место извођења радова  – здравствена станица „Карабурма“,  на  адреси: Пана Ђукића 7., Београд-

Карабурма. 

 

8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана (члан 90. Закона). 

 

9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додатну вредност. 

 

Ако је понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

 

10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 

обавеза понуђача 

 

10.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач приликом подношења понуде 

подноси сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену, са 

копијом депо картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице и потврдом о 

регистрацији менице.  

• Износ је 10% вредности понуде без ПДВ-а , 

• Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана (члан 90. Закона). 

 

10.2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

 

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач приликом потписивања 

Уговора доставља сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и 
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оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице и потврдом о 

регистрацији менице.  

• Износ је 10% вредности уговора , 

• Рок важности је 30 дана дуже од уговореног рока за испоруку добра; 

 

10.3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 

 

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, понуђач 

приликом потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“, 

прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице.  

• Износ је 5% вредности уговора , 

• Рок важности је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока. 

 

11. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуде. 

 

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље 

одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 

одређен чланом 20. Закона. 

 

12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 

вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача 

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача. 

 

13. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није 

истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може 

бити већа од 15% од понуђене цене  

 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, 

понуђач доставља додатно средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у року од 3 
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(три) дана од потписивања Уговора доставља бланко меницу и менично овлашћење, у висини од 15% 

вредности Уговора (вредност без ПДВ-а), са роком важности од најмање 30 дана дужим од рока 

важности Уговора и клаузулом „без протеста“, Потврду банке о извршеној регистацији меница у 

складу са Законом о изменама и допунама закона о платном промету (Службени гласник РС бр. 

31/2011), копију ОП обрасца и копију Картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање 

средствима на рачуну банке. 

 

Наручилац ће уновчити додатно средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 

случају да понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 

14. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, 

методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

15. 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 понуђену цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи рок за отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Уколико две или више понуда имају исту цену и рок за извођење радова, као најповољнија ће бити 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок за отклањање недостатака у гарантном 

року.  

 

Уколико две или више понуда имају исту и цену и рок за отклањање недостатака  у гарантном року, 

као најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који је раније предао понуду (нижи заводни 

број код наручиоца). 

 

16. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач  

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. Начину и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је 

подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице. 

 

Захтев за заштиту права у име лица из става 1. ове тачке, може да поднесе пословно удружење. 
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 

седам дана пре истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 

за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, 840-742221843-57 

(шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком 

набавке на коју се односи), уплати таксу у износу од: 

 

• 80.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако 

процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен 

уговор није већа од 80.000.000,00 динара; 

• 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара 

 

18. Закључење уговора о јавној набавци 

 

Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока од десет дана за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

VI. Образац понуде за јавну набавку ЈН Р 1, „Уградња гасног генератора са повезивањем 

на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма“ 

Табела 6.1. 

Општи подаци о понуђачу 

Назив и адреса седишта:  

Порески идентификациони број 

(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Проценат укупне вредности понуде 

који испоручује понуђач  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора  

Начин подношења понуде 

(заокружити један од понуђених 

одговора) 

а) самостално;   

б) са подизвођачем;   

в) као заједничку понуду; 

Табела 6.2. 

Комерцијано-технички услови понуде 

Број понуде  

Датум понуде  

Рок важења понуде  

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом  

Рок за извођење радова  

Гарантни рок за отклањање 

недостатака  

Начин и услови плаћања 
 

Остало  
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Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, понуђач попуњава и Табелу 

6.3. 

Табела 6.3. 

Општи подаци о подизвођачу/учеснику групе понуђача 1 

Назив и адреса седишта:  

Порески идентификациони број 

(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Проценат укупне вредности понуде 

који испоручује понуђач  

Општи подаци о понуђачу/учеснику групе понуђача 2 

Назив и адреса седишта:  

Порески идентификациони број 

(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Проценат укупне вредности понуде 

који испоручује понуђач  
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VII. Модел уговора 

 

Уговор 

Закључен између: 

 

1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез 

Данилова бр.16 кога заступа директорка др Славица Калезић-Милошевић, м.бр. 07036965, ПИБ 

100123514, рачун 840-628661-19, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, 

Филијале Палилула, (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 

заступа ________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 

__________, рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у 

даљем тексту: Извођач радова). 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити 

наведен и у уговору о јавној набавци. 

 

3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога 

заступа ________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 

_______________, рачун________________________ код __________________________ банке. 

(Подизвођач/Учесник заједничке понуде). 

 

4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, 

кога заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, 

ПИБ ______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 

(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

а) да је Наручилац, на основу позива за подношење понуда објављеног 15.09.2014. године на 

Порталу управе за јавне набавке Републике Србије, на Порталу службених гласила Републике 

Србије и база прописа и на интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку Р 2 
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радова – Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсталацију у објекту 

Карабурма, спровео отворен поступак јавне набавке, 

б) да је Извођач радова за јавну набавку Р 2 радови – Уградња гасног генератора са повезивањем 

на термотехничку инсталацију у објекту Карабурма доставио понуду број ________________ од 

___________2014. године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део, 

в) да понуда продавца у потпуности одговара добрима описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 

документације, који је саставни део Уговора, 

г) да је Наручилац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели уговора изабрао понуду 

извођача радова као најповољнију. 

Члан 2. 

Предмет уговора је јавна набавка радова – Уградња гасног генератора са повезивањем на 

термотехничку инсталацију у објекту Карабурма ЈН Р 2, према техничкој спецификацији из 

конкурсне документације. 

 

Члан 3. 

Уговорна цена износи ________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара 

са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Рок плаћања: ________________________________________________________________. 

 

Члан 4. 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач приликом подношења 

понуде подноси сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и 

оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице. 

• Износ је 10% вредности понуде без ПДВ-а , 

• Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана (члан 90. Закона) 

 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде највише у износу 

од 10% укупне вредности понуде (вредност понуде без ПДВ-ом): 

• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

• уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише 

уговор о јавној набавци; 

• уколико изабрани понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења добро 

извршење посла и финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року , 

у складу са захтевима из конкурсне документације 

 

Члан 5. 
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Извођач радова је дужан да благовремено проучи техничку документацију на основу којих це 

изводе радови (Идејни пројекат, Главни пројекат) са посебним освртом на Технички опис, Опште 

услове и Техничке услове (испоруке опреме и материјала-, монтажа опрема и материјала). 

 

За недовољно јасне детаље битне при извођењу радова, инвеститор је дужан извођачу радова 

благовремено обезбедити допунска објашњења. Објашњења се дају у писменој форми. Захтеви за 

објашњења и дата објашњења се уписују у грађевински дневник. 

 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује: 

- да извођачу преда просторије за извођење радова; 

- да извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима одређеним овим уговором;  

- да од извођача прими изведене радове  

 

Извођач се обавезује  да током извођења предметних радова спроведе мере безбедности и 

здравља на раду у складу са законом и подзаконским актима. 

 

Члан 7. 

Плаћање по овом Уговору Наручилац ће извршити на основу: 

 

1. привремене ситуације и оконачне ситуације по завршетку радова. 

2. оконачне ситуације по завршетку радова 

 

(заокружити редни број  зависно од начина плаћања) 

 

Члан 8. 

Извођач је дужан да за време извођења радова штити објекат од временских непогода. 

 

Члан 9. 

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач приликом 

потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији меницесе. 

• Износ је 10% вредности уговора , 

• Рок важности је 30 дана дуже од уговореног рока за испоруку добра; 

 

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, понуђач 

приликом потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“, 
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прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице. 

 

• Износ је 5% вредности уговора , 

• Рок важности је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока. 

 

Уколико извођач не достави средства фонансијског обезбеђења из става 1. овог члана, сматраће 

се да је одустао од закључења уговора. 

 

Члан 10. 

Наручилац  је дужан да Извођача уведе у посао у року од 7 (седам) дана од потписивања Уговора 

 

Под увођењем у посао, у смислу претходног става, сматрају се предаја извођачу техничке 

документације и простора за извођење радова. 

 

Члан 11. 

Извођач је дужан да уговорене радове изведе најкасније до 01.12.2014. године. 

 

Члан 12. 

Извођач је дужан да за сав уграђени материјал достави Наручиоцу одговарајући атест.  

 

Члан 13. 

Испуњење својих обавеза из овог уговора, извођач је дужан да обезбеди сопственом унутрашњом 

контролом. Извођач ће обавестити наручиоца о томе, на који начин и кад ће његова унутрашња 

контрола вршити пријем одређених позиција, фаза и врста радова, одн. материјала. По завршетку 

одређених позиција, фаза и врста радова, унутрашња контрола извођача ће у грађевинском 

дневнику констатовати, да су ти радови завршени и оцениће њихов квалитет. 

Извођач је дужан да достави Наручиоцу решење о одређивању руководиоца градње са лиценцом 

и потврдом о важењу лиценце. 

 

Члан 14. 

Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима извођача и да на тај начин 

контролише квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и испостављене 

ситуације извођача. Наручилац ће доставити решење о именовању надзорног органа са 

одговарајућом лиценцом и потврдом о важењу лиценце који ће у његово име вршити овај надзор. 

 

Извођач је дужан да омогући спровођење надзора, а налази контроле наручиоца, уписују се у 

грађевински дневник.  

 

Члан 15. 
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Извођач је дужан да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, изврши 

поправку или друго решење за поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 

материјала или убрзања извођења радова. 

 

Трошкове који на овај начин настану сноси извођач. Основним одредбама и захтевима наручиоца, 

у смислу претходног става, сматрају се оне које имају за циљ испуњење уговорних обавеза 

извођача. 

Члан 16. 

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају потпуно уговореном квалитету, али да се и 

поред тога могу примити, наручилац има право на одговарајуће умањење уговорене цене. 

 

Члан 17. 

Гаранција за изведене радове износи ________ месец-и од примопредаје радова (минимум 24 

месеца). 

 

За опрему коју извођач уграђује важи гаранција произвођача опреме с тим што је извођач дужан 

да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу, прибави и 

преда наручиоцу 

Члан 18. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, отклони о свом 

трошку све мане које се односе на квалитет радова, одн. које су настале због употребе материјала, 

који не одговара уговореној намени и квалитету. 

 

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су последица нестручног руковања и 

употребе, одн. ненаменског коришћења одређених просторија. 

 

Члан 19. 

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног члана ни у року од 3 дана од дана 

пријема поновљеног писменог позива и не изврши ту обавезу у примереном року, наручилац је 

овлашћен да за настале трошкове искористи финансијско обезбеђење за отклањање недостатака 

у гарантном року из члана 9. став 2. овог уговора. Наручилац је дужан да поступа  пажњом доброг 

привредникa. 

Члан 20. 

Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску 

књигу у које уписује податке одређене републичким прописима. Такође је дужан да устроји књигу 

инспекције и да је чува на месту извођења радова. 
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Извођач је дужан да о налазу инспекције у вези са радовима које изводи писмено обавештава 

наручиоца ради заједничког или појединачног извршавања налога инспекцијских органа. После 

коначног обрачуна, извођач предаје наручиоца грађевинску и инспекцију књигу. 

 

Члан 21. 

Ако извођач закасни са извођењем радова или са предајом објекта, дужан је да за сваки дан 

закашњења плати наручиоцу уговорну казну у висини једног промила дневно од уговорене цене. 

 

Делимично извршење или предаја радова у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 

уговорне казне. 

 

Члан 22. 

Извођач не плаћа уговорну казну ако докаже да није крив за закашњење у извођењу или предаји 

изведених радова. Извођач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој 

кривици, ако докаже да је само делимично крив за закашњење. 

 

 

Члан 23. 

Ако је наручилац због закашњења извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

штету, која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду 

штете, одн. поред уговорне казне може захтевати и разлику од пуног износа претрпљене штете. 

Постојање и износ штете наручилац мора да докаже. 

 

Члан 24. 

Извођач фактурише изведене радове путем једне привремене и окончане ситуације  или оконачне 

ситуације и испоставњена ситуација мора бити у складу са уговорном ценом и извршеном 

количином радова. У грађевински дневник уписују се имена лица која су од стране наручиоца и 

извођача овлашћена да у њихово име потписују ситуације. 

 

Члан 25. 

Наручилац ће привремену  ситуацију (ако је има) извођачу исплатити након пријема оверене, 

потписане и исконтролисане  привремене  ситуације одмах (у року од једног дана) након преноса 

финансијских средстава из Буџета града Београда на рачун Наручиоца. 

 

Плаћање оконачне ситуације – обрачуна изведених радова-наручилац ће извршити након пријема 

записника о примопредаји радова и одмах (у року од једног дана) након преноса финансијских 

средстава из Буџета града Београда на рачун Наручиоца. 

 

Члан 26. 
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Примопредаји радова претходи технички преглед и технички пријем свих извршених радова, које 

обавља стручна комисија састављена од представника извођача радова, представника наручиоца 

(надзорни орган ) и представника фирме која је вршила израду пројекта (одговорни пројектант). 

 

Стручна комисија з атехнички преглед и технички пријем сачињава записник који служи као основ 

за примопредају радова. 

 

Стручна комисија се именује решењем. 

 

Члан 27. 

Примопредају радова врши мешовита комисија састављена од одређеног броја представника 

наручиоца и представника извођача радова. 

 

Мешовита комисија се именује решењем. 

 

Члан 28. 

Записником о примопредаји се констатује, да ли је извођач извршио своју обавезу у погледу 

обима, врсте и квалитета радова, као и у погледу рокова за извођење радова и то најдуже у року 

од три дана. Записиник потписују овлашћени представници наручиоца и извођача. 

 

Члан 29. 

Извођач је дужан да по завршеним радовима повуче из просторија своје раднике, уклони 

преостали материјал, опрему и средства за рад, очисти просторије од отпадака које је направио 

(шут). 

Члан 30. 

Наручилац може раскинути овај уговор, ако је заостајање у извођењу радова, који су предмет 

уговора такво да може довести у питање њихово извођење. 

Због заостајања у извођењу радова, наручилац може раскинути уговор само ако је до заостајања 

дошло кривицом извођача и ако је претходно оставио извођачу накнадни припремни рок за 

извођење радова са којима је извођач у доцњи, па их овај не изведе ни у том накнадном року. 

 

Накнадни рок не оставља се једино кад извођач изјави да неће или да не може да изведе 

уговорене радове 

Члан 31. 

Извођач може да раскине уговор: 

1. ако наручилац не изврши своје уговорне обавезе (само ако се ради о таквој обавези чије 

неизвршење не омогућава или знатно отежава извођење радова 

2. ако је претходно оставио наручиоцу накнадни рок да изврши своје уговорне обавезе, па их овај 

не изведе ни у том накнадном року. 
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Члан 32. 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни. У тој изјави мора 

бити означено по ком основу се уговор раскида. 

 

Члан 33. 

У случају раскида уговора или обуставе радова, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, одн. обуставу 

радова. 

Члан 34. 

Сви спорови који настану из овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 35. 

На све што није регулисано члановима  овог уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима и Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 36. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка припадају 

сваком уговарачу. 

 

За купца:  За продавца: 

   

Др Славица Калезић-Милошевић, 

директор 
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VIII. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

 

Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: Р 1 

Рб. Oпис позиције: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере рада 

без ПДВ-а 

Цена за 

јединицу 

мере 

материјала 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

рада без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

материјала без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. (4х6) 9. (7+8) 

Напомена: Све позиције обухватају набављено, испоручено, монтирано и пуштено у рад. 

I ГЕНЕРАТОРИ ТОПЛОТЕ И ЦЕВНИ РАЗВОД  

1 
Гасни генератор, Power Plus BOX 1003 P EXP, 
Beretta Италија са димоводним системом или 
сл. 

ком. 1        

2 
Power BOX блок са припадајућом 
хидрауличком скретницом произвођача  

ком. 1        

3 Централни димоводни колектор за 3 котла ком. 1        

4 Завршни комад за одвод кондезата ком. 1        

5 
Димоводни наставак од прохрома са носачима 
Ø160 x 3000 

ком. 1      

6 Димоводно колено од прохрома Ø160 ком. 2        

7 Бешавне челичне цеви         

7.1 Ø108,0x4 m 22        
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Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: Р 1 

Рб. Oпис позиције: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере рада 

без ПДВ-а 

Цена за 

јединицу 

мере 

материјала 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

рада без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

материјала без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. (4х6) 9. (7+8) 

7.2 Ø48,3x2,6 m 5       

7.3 Ø26,9x2,3 m 4      

8 
Чишћење цевовода челичном четком и 
фарбање челичних цеви наношењем два слоја 
основне антикорозивне боје 

       

8.1 Ø108,0x4 m 22      

8.2 Ø48,3x2,6 m 5      

8.3 Ø26,9x2,3 m 4      

9 
Изолација цеви са каменом вуном 7цм у ал. 
лиму 

       

9.1 Ø108,0/7 m2 2      

9.2 Ø108,0/3 m2 12      

10 Челични Т комад Ø133/108/133 ком. 1      

11 Вентил лептирасти FAF ili sl. DN100 NP16 ком. 2      

12 Сигурносни вентил 5/4" 3 бара ком. 1      



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: dzpalilula1@ptt.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 

 

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Р 1 ǀ страна 30 од 47 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: Р 1 

Рб. Oпис позиције: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере рада 

без ПДВ-а 

Цена за 

јединицу 

мере 

материјала 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

рада без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

материјала без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. (4х6) 9. (7+8) 

13 Манометар 0-6бар ком. 1      

14 Термометар 120°C ком. 2      

15 
Озрачни суд од челичних цеви Ø159 ;l=300mm 
са пеливном цеви и кугластом славином DN 15 

ком. 2      

16 Прирубница са грлом        

16.1 DN150 NP16 ком. 2      

16.2 DN125 NP16 ком. 2      

16.3 DN100 NP16 ком. 4      

17 Прирубнички сет         

17.1 DN150 NP16 ком. 4      

17.2 DN125 NP16 ком. 2      

18 
Прирубнички сет за лептир вентиле DN100 
NP16 

ком. 2      

19 Хамбуршки лукови        

19.1 Ø108,0 ком. 15      
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Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: Р 1 

Рб. Oпис позиције: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере рада 

без ПДВ-а 

Цена за 

јединицу 

мере 

материјала 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

рада без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

материјала без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. (4х6) 9. (7+8) 

19.2 Ø48,3 ком. 5      

20 Челична редукција Ø139,7/108,0 ком. 2      

21 Квадратни профил 40x40x2 m 18      

22 
Чишћење и фарбање носача за генератор 
направљеног од квадратни профила 40x40x2 

m 18      

23 Постављање блинде измедју прирубница        

23.1 DN125 NP16 паушал  / /    

23.2 DN100 NP16 паушал   //    

24 
Хемијска припрема воде SIMPLEX OVS-100 
или сл. 

ком 1      

25 Славина кугласта 3/4" ком 1      

26 PPR цеви 20 Peštan ili sl.. Ø20x3,4 m 6      

27 PPR колено 90 Peštan ili sl.. Ø20 FF 90 ком 6      

28 
PPR PPR kugka ventil sa ručkomPeštan ili sl.. 
Ø20 

ком. 2      

29 PPR kosi hvataš nečistoće Pilsa ili sl. Ø20x1/2" ком. 1      
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Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: Р 1 

Рб. Oпис позиције: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере рада 

без ПДВ-а 

Цена за 

јединицу 

мере 

материјала 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

рада без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

материјала без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. (4х6) 9. (7+8) 

30 PPR muf F(navoj) Peštan ili sl. Ø20x1/2" ком. 2      

31 
Reducir pritiska 1/2" sa manometrom hol.  Caleffi 
ili sl. 

ком. 1      

32 
Пробијање отвора у зиду ради пролаза цеви 
Ø108,0 

ком. 2      

33 
Ослонци,фитинзи и остали потрошни 
материјал 

паушал  / /    

34 
Пуњење, пражњење и испирање система са 
испитивањем 

паушал  / /    

35 
Монтажа PVC канализационе цеви и 
фазонских комада Ø75 

m 4      

36 
Заштитни прохромски лим за централни 
колектор димовода 

ком. 1      

37 

Набавка материјала,израда и монтажа 
заштитне решетке за генераторе на зиду 
школе димензија 340x220/100.Заштитна 
решетка се израђује од кутијастих профила 
40x40 мм са двоје двокрилних врата 105x180 и 
једним једнокрилним вратима са бравом и 
цилиндром, а испуна је грифованом жицом 
дебљине 4мм.Све комплетно 
израђено,монтирано и офарбано 

ком. 1      
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: Р 1 

Рб. Oпис позиције: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере рада 

без ПДВ-а 

Цена за 

јединицу 

мере 

материјала 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

рада без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

материјала без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. (4х6) 9. (7+8) 

38 

Набавка материјала,израда и монтажа 
заштитне решетке за мерно регулациони сет 
димензија 130x140x60.Заштитна решетка се 
израђује од кутијастих профила 40x40 мм са 
двокрилним вратима са бравом, а и спуна је 
грифованом жицом дебљине 4мм.Све 
комплетно израђено,монтирано и офарбано 

ком. 1      

39 Сигнални уређај Q7 или сл ком. 1      

40 Кабл РР-Y 5x4 m 25      

41 Кабл ПП-Y 3x1,5 m 25      

42 Ручни јављач пожара ком. 1      

43 CN склопка 25А ком. 1      

44 Сигнални кабл P/L 3x0.75 m 30      

45 Каналице PVC 25x16 m 20      

46 Аутоматски осигурач 16А, Etimat или сл ком. 3      

47 Pancit црево метално Ø20 m 5      
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: Р 1 

Рб. Oпис позиције: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере рада 

без ПДВ-а 

Цена за 

јединицу 

мере 

материјала 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

рада без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

материјала без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. (4х6) 9. (7+8) 

48 
Ручни ископ земље треће категорије са 
затрпавањем рова са траком за уземљење 
земљом из ископа.Обрачун по m3 

m3 3      

49 
Сонда Zn l=180cmса постављањем у земљу и 
повезивањем 

ком. 3      

50 Трака Fe-Zn 20x3mm m 15      

51 Укрсни комад Zn трака-трака ком. 5      

52 Спојница Zn трака-сонда ком. 3      

53 PVC типл 6 ком. 200      

54 шраф 6x30 ком. 200      

55 Припремно - завршни радови паушал  / /    

56 
Пројекат изведеног стања повезивања 
постојеће ТТ инсталације са гасним 
генератором топлоте 

паушал  / /    

II УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА  

1 PP gasni vetnil DN 65  NP16 Polix ili sl. ком. 2      
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: Р 1 

Рб. Oпис позиције: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере рада 

без ПДВ-а 

Цена за 

јединицу 

мере 

материјала 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

рада без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

материјала без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. (4х6) 9. (7+8) 

2 Бешавна челична цев Ø76,1x2,9 m 6      

3 Прирубница са грлом        

3.1 DN 80 NP16 ком. 1      

3.2 DN 65 NP16 ком. 4      

4 Прирубнички сет        

4.1 DN 80 NP16 ком. 1      

4.2 DN 65 NP16 ком. 4      

5 Челична редукција Ø88,9/76,1 ком. 1      

6 Хамбуршки лукови Ø76,1 ком. 3      

7 
Чишћење цевовода челичном четком и 
фарбање челичних цеви наношењем два слоја 
основне и слојем завршне жуте боје Ø76,1x2,9 

m 6      

8 
Електро радови изједначавање потенцијала са 
мерењем и извештајем 

паушал  / /    

9 
Испитивање UGI-a на чврстоћу и непропусност 
са извештајем 

паушал  / /    
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: Р 1 

Рб. Oпис позиције: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере рада 

без ПДВ-а 

Цена за 

јединицу 

мере 

материјала 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

рада без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

материјала без 

ПДВ-а 

 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.(4х5) 8. (4х6) 9. (7+8) 

10 
Преглед техничке исправности UGI-a и 
пуштање природног гаса 

паушал  / /    

11 
Пуштање гасног уређаја у рад са 
подешавањем жељених параметара и овером 
гаранције 

паушал  / /    

12 Пројекат UGI-a паушал  / /    

13 
Прибављање сагласности,техничких услова и 
остале документације од релевантних 
институција 

паушал  / /    

14 Укупно I ГЕНЕРАТОРИ ТОПЛОТЕ И ЦЕВНИ РАЗВОД:  

15 Укупно II УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА  

16 СВЕ УКУПНО (I+II):  

17 Износ ПДВ-а:  

18 СВЕ УКУПНО (I+II) са ПДВ-ом:  

 

• У редове колоне 5. понуђач уписује цену за јединицу мере рада без ПДВ-а; 

• У редове колоне 6. понуђач уписује цену за јединицу мере материјала без ПДВ-а; 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

• У редове колоне 7. понуђач уписује укупну цену рада без ПДВ-а; 

• У редове колоне 8. понуђач уписује укупну цену материјала без ПДВ-а; 

• У редове колоне 9. понуђач уписује укупну цену рада и материјала без ПДВ-ом; 

• У редове 14. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за I ГЕНЕРАТОРИ ТОПЛОТЕ И ЦЕВНИ РАЗВОД; 

• У редове 15. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за II УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА; 

• У редове 16. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за I ГЕНЕРАТОРИ ТОПЛОТЕ И ЦЕВНИ РАЗВОД и II УНУТРАШЊА ГАСНА 

ИНСТАЛАЦИЈА, све укупно(I+II); 

• У редове 17. понуђач уписује израчунати износ ПДВ-а на све укупно(I+II); 

• У редове 18. понуђач уписује  укупну цену са  ПДВ-ом са ПДВ-ом за I ГЕНЕРАТОРИ ТОПЛОТЕ И ЦЕВНИ РАЗВОД и II 

УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА, све укупно(I+II;) 

 

 



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: dzpalilula1@ptt.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 

 

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Р 1 ǀ страна 38 од 47 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

IX. Образац трошкова припреме понуда 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона и чланом  19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. 

гласник РС“ 29/13) понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(уписати скраћени назив понуђача из АПР и адресу) 

 

Доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку Р 1, „Уградња 

гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма“, како следи 

у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде:  

 

Трошкови се исказују у динарима. 

 

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 скалду са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Понуђач захтева надокнаду трошкова прибављања средстава обезбеђења, у случају обуставе 

поступка који су на страни наручиоца: 

 
Да Не 

 

[заокружити] 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

X. Образац изјаве о независној понуди 

 

У складу са чланом 26. Закона и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. 

гласник РС“ 29/13) понуђач: 

 

______________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

доставља  

 

 

Изјаву о независној понуди 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку Р 1, 

„Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма“, 

наручиоца Дома здравља „Др Милитин Ивковић“ Палилула из Београда, поднета независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Прилог бр. 1 

Понуђач: 
 

Адреса понуђача: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача:  

Број понуде:  

Датум понуде: 
 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке радова 

 

Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: ЈН Р 1 

Технички опис 

 

Због супституције постојећег енергента природним гасом извршено је пројектовање повезивања постојеће термотехничке инсталације у 

топлотној подстаници са генератором топлоте Power Plus Box 1003 EXT произвођача Beretta Италија или сл. који се налази ван објекта 

прислоњен на фасаду. Повезивање се врши потпуно новим челичним водом при чему постојећа арматура и инсталација у подстаници 

остаје непромењена. 

Унутар гасног генератора топлоте налазе се три кондезациона гасна котла топлотног оптерећења од по 128кw као пумпа,сигурносни 

вентил и филтер за сваки котао посебно.Гасни котлови повезани су са хидрауличком скретницом коју је предвидео и произвео 

произвођач гасног генератора топлоте. Уз изоловану хидрауличку скретницу која се налази у оргиналном кућишту произвођача добија се 

и потребна арматура.  
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: ЈН Р 1 

Каскадно вођење гасног генератора топлоте врши се преко управљачке јединице Мастер боард и каскадног модула, што омогућава да се 

котлови максимално прилагођавају траженом капацитету система грејања. Преко задате криве грејања и тренутне спољне температуре 

генератор топлоте бира оптимални режим рада. Унутар објекта предвиђена је контролна јединица којом се могу задавати нови 

параметри рада 

Котлови имају уграђену заштиту од смрзавања. У топлотној подстаници предвиђено је постављање уређаја за хемијску припрему воде 

ради заштите измењивача у котловима као и цевовода и арматуре од каменца. 

Снабдевање гасног генератора топлоте природним гасом врши се челичном гасном инсталацијом.Челична гасна инсталација поставља се 

на фасаду објекта и спаја мерно регулациону станицу са гасним генератором топлоте. Улазни притисак гаса у мерно – регулациону 

станицу износи 1÷3 bar, максимално 4 bar, а излазни 25 mbar. Капацитет сета G-65 износи 100 m
3
/h. 

Противпожарна славина предвиђена је поред мерно регулационе станице и поред гасног генератора топлоте.  

Сам гасни генератор топлоте треба да се постави на челично постоље, а око њега треба поставити жичано челичну ограду. 

Повезивање гасног генератора топлоте са постојећом ТТ инсталацијом подразумева следеће радове: 

- израду унутрашње гасне инсталације 

- постављање гасног генератора топлоте са хидрауличком скретницом на челично постоље 

- постављање димоводног система 

- постављање потисног вода и његово повезивање са постојећим потисним водом у топлотној подстаници 

- постављање повратног вода и његово повезивање са постојећим повратним водом и то после постојеће пумпе 

- заварити Т комад на постојећем повратном воду, после пумпе и вентила,при чему на крају који води ка старим корловима 

поставити прирубнице са блиндама  док други крај преко вентила спојити са новим повратним водом 

- изоловање постављеног челичног развода 

- постављање блинди на местима предвиђених пројектом 
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Предмет набавке: Уградња гасног генератора са повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма 

Редни број јавне набавке: ЈН Р 1 

- постављање и повезивање хемијске припреме воде  

- ради уземљења постављене опреме постављање 3 сонде у земљу (у зеленој површини поред генератора топлоте) и њихово 

повезивање   

- постављање ограде око генератора топлоте и заштитног прохромског лима око централног димоводног колектора. 

 

Детаљан опис  се налази у пројектној документацији и могућ је увид у техничку документацију и копирање делова пројектне 

документације за које понуђач сматра да су му потребни за састављање понуде, у договору са Техничком службом Дома здравља. 

 

Рок за завршетак радова тј, примопредаје радова  и достаљање окончане ситуације је лимитиран због могућности финансирања набавке 

и  мора бити најкасније до 01.12.2014.године. 

 

Место извођења радова  – здравствена станица „Карабурма“,  на  адреси: Пана Ђукића 7., Београд-Карабурма 
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Прилог бр. 2 

Понуђач:  

Адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  

Број понуде:  

Датум понуде:  

 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

 

Понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде  је уписан у регистар понуђача(заокружити): 

1) Да 

2) Не 

 

Понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде је (заокружити): 

1) Правно лице 

2) Предузетник 

3) Физичко лице 

 

Табела 1. 

Докази за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона 

 
Назив институције која је 

издала документ 

Број документа и датум 

издавања 

Адреса интернет странице 

надлежног органа 

Доказ за 

услов 1) 
   

Доказ за 

услов 2) 
   

Доказ за 

услов 3) 
   

Доказ за 

услов 4) 
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Табела 1. 

Докази за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона 

У табелу 1. је према упутсву датом у делу IV тачка 1, потребно уписати назив институције која је 

издала одређени документ, број и датум издавања документа или адресу интернет странице 

надлежног органа где је тражени документ јавно доступан. 

 

Уколико одређени документ није јавно доступан на интернет страници надлежног органа уз понуду је 

потребно доставити и копију тог документа, према упутсву датом у делу IV тачка 1. 

 

Табелу 1. не попуњавају понуђачи који су уписани у регистар понуђача. 

 

Испуњеност услова 5) дела IV тачка 1. се доказује попуњеним, печатом овереним и потписаним 

Прилогом бр. 3 - Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, Запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и о поседовању права интелектуалне својине 

 

 

Табела 2. 

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона 

 
Назив институције која је 

издала документ 

Број документа и датум 

издавања 

Адреса интернет странице 

надлежног органа 

Доакз за 

услов 1) 
  / 

Доакз за 

услов 2) 
   

Доакз за 

услов 3) 

 

 

 

 

 

 

  

Доакз за 

услов 4) 

 

 

 

 

 

 

  

У табелу 2. је према упутсву датом у делу IV тачка 2, потребно уписати назив институције која је 

издала одређени документ, број и датум издавања документа или адресу интернет странице 



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: dzpalilula1@ptt.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 

 

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Р 1 ǀ страна 45 од 47 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

надлежног органа где је тражени документ јавно доступан. 

 

Уколико одређени документ није јавно доступан на интернет страници надлежног органа уз понуду је 

потребно доставити и копију тог документа, према упутсву датом у делу IV тачка 2. 

 

Напомена: 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 2 је потребно умножити у 

довољном броју примерака и доставити за сваког подизвођача/учесника заједничке понуде посебно. 

Прилог бр. 2 оверава и потписује понуђач. 
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Прилог бр. 3 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и са 

чланом 8. став 1. тачка 20.) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ 29/13) 

понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

доставља  

 

 

 

 

Изјаву о поштовању важећих прописа о заштити на раду,  

Запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

о поседовању права интелектуалне својине 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

 

 

изјављује да поштује све важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и 

заштити животне средине. 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 3 је потребно умножити у 

довољном броју примерака и доставити за сваког подизвођача/учесника заједничке понуде посебно. 

Прилог бр. 3 оверава и потписује понуђач. 

  



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 

III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: dzpalilula1@ptt.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

 

 

 

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Р 1 ǀ страна 47 од 47 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

Прилог бр. 4 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

доставља  

 

 

Изјаву о достави средства финансијског обезбеђења 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

 

 

 

се обавезује, у случају доделе уговора, да ће доставити финансијско обезбеђење предвиђено у 

конкурсној документацији  за јавну  набавку радова  ЈН Р 1 „Уградња гасног генератора са 

повезивањем на термотехничку инсатлацију у објекту Карабурма“. 

 

 

 

 


