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На  основу  члана 39.  и 61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС“  бр. 124/2012, 14/2015  и 68/2015,  у  даљем 

тексту: Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5445 од 

11.07.2018.  године  и  Решења  о  образовању  комисије  за  јавну  набавку  број  5445/1  од  11.07.2018.  године, 

припремљена  је конкурсна документација за  јавну набавку мале вредности Р 2, „ Радови на адаптацији стана Дз. у 

улици Марка Челебоновића бр. 73 “, 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  5 

IV.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
(„СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) 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, 14/2015 И 68/2015).  6 
2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК 
РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015).  7 

ДОКАЗ: ПОПУЊЕН, ПЕЧАТОМ ОВЕРЕН И ПОТПИСАН ПРИЛОГ БР. 4. ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.  8 

3.  УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 80. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК 
РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015).  8 
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, 14/2015 И 68/2015).  8 

V.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  8 
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1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА  8 
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  8 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  10 
4.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. 
ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015)  10 
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  10 
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  10 
7.  СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  11 
8.  ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  11 
8.1.  ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА  11 
8.2.  ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА  11 
8.3.  ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА И МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  11 
8.4.  ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  11 
9.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  11 
10.  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА  12 
10.1.  СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  12 
10.2.  СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  12 
11.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  12 
12.  НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  13 
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  13 
14.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА  13 
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  13 
16.  НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ  13 
17.  НАЧИНУ И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА (ЧЛАНОВИ 148. И 149. ЗЈН)И НАВОЂЕЊЕ БРОЈА 

РАЧУНА НА КОЈИ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА УПЛАТИ ТАКСУ ОДРЕЂЕНУ ЧЛАНОМ 

156. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА(„СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015).  14 
18.  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  15 

VI.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Р 2, „РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ СТАНА ДЗ. У УЛИЦИ МАРКА 
ЧЕЛЕБОНОВИЋА БР 73“  16 

VII.  МОДЕЛ УГОВОРА  18 
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VIII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  24 

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА  37 
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I. Општи подаци о јавној набавци 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

 

Назив наручиоца: 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  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  у  складу  са  Законом  и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке Р 2, је набавка радова на адаптацији стана Дз. у улици Марка Челебоновића бр 73. 

 

4. Сврха спровођења поступка јавне набавке 

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт 

 

Одсек за јавне набавке и план,  e‐mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs 

 

II. Подаци о предмету јавне набавке 

 

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

 

Редни број јавне набавке: Р 2 

Опис предмета набавке: Радови на адаптацији стана Дз. у улици Марка Челебоновића бр 73 

Назив из општег речника набавке: Адаптација зграда 

Ознака из општег речника набавке: 45262700‐8 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ‐а: 1.200.000,00 динара 

 

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

РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 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, 14/2015 и 68/2015). 

 

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. 

 

 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 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;  



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: јаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

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

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 7 од 46 

 

 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; 

 

Услов5)да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

Доказ: Копија важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа; 

 

Услов  6)да  је  поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и 

условима  рада  и  заштити животне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања делатности  која  је  на  снази  у 

време подношења понуде. 

 

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 непостојању забране обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде; 

 

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

услова од 1) до 4). 

 

Приликом подношења  понуда  испуњеност  обавезних  услова  од 1)  до 4)  се  у  складу  са  чланом 77.став 4.  ЗЈН 

доказује попуњеним, печатираним,  овереним и потписаним Прилогом бр. 4  ‐ Изјава о испуњености услова за 

учешће у поступку јавне набавке.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача чија  је понуда оцењена као 

најповољнија  да  достави  захтеване  доказе  о  испуњености  обавезних  услова  од  1)  до 4).Наручилац може  да 

затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Наручилац доказе може да затражи и 

од  осталих  понуђача.Наручилац  није  дужан да  од  понуђача  затражи достављање  свих  или појединих  доказа 

уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака код тог наручиоца. 

 

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 прописан начин. 

 

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

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Услов 1) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким капацитетом. 
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Довољан технички капацитет ‐ да понуђач располаже неопходним техничким капацитетима (машине, опрема, 
алати и слично) како би у предвиђеном року обавио предвиђене радове који задовољавају одређене норме и 
стандарде струке. 
 

Доказ: Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 4. Из конкурсне документације. 
 

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

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

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. 

 

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 достављен 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, 14/2015 и 68/2015). 

 

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 достављен за понуђача и 

сваког подизвођача посебно. 

 

Додатне услове понуђачи из групе понуђача су дужни да испуне заједно. 

 

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. 
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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 Р2/2018 

–  Радови  на  адаптацији  стана  Дз.  у  улици Марка  Челебоновића  бр  73“.  Понуда  се  сматра  благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 26.07.2018. године до 12:00 часова. 

 

Наручилац ће,  по  пријему одређене понуде,  на  коверти,  односно  кутији  у  којој  се  понуда налази,  обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде. 

 

Понуда  коју  наручилац  није  примио  у  року  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 26.07.2018. године у 13:00 часова у сали на V спрату Дома здравља. 

 

Понуда мора да садржи (понуда која не садржи све наведено ће бити оцењена као неприхватљива): 

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, као и о непостојању забране обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде; 

4) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 4 ‐ Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке 

5) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 5 ‐ Изјаву о достави средства финансијског обезбеђења; 

6) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 6 ‐ Изјава о гарантном року; 

7) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде; 

8) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора; 

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

10) Попуњен,  печатом  оверен  и  потписан  Образац  трошкова  припреме  понуда  (Образац  трошкова 

припреме понуда није обавезно доставити уз понуду); 

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

12) Изјаву, доказ   и сл.(документ из ког се може закључити)   да Понуђач није у систему ПДВ‐а / да  је ПДВ 

обвезник; 

13) У случају заједничке понуде потребно је доставити Споразум према упутству датом у делу V тачка 7.; 

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

 

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, 14/2015 и 68/2015) 

 

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  Р2/2018    –  Радови  на  адаптацији  стана  Дз.  у  улици  Марка 

Челебоновића бр 73, 

 „Допуна  понуде  за  јавну  набавку  радова  Р2/2018    –  Радови  на  адаптацији  стана  Дз.  у  улици  Марка 

Челебоновића бр 73, 

 „Опозив  понуде  за  јавну  набавку  радова  Р2/2018    –  Радови  на  адаптацији  стана  Дз.  у  улици  Марка 

Челебоновића бр 73, 

 „Измена  и  допуна  понуде  за  јавну  набавку  радова  Р2/2018  –  Радови  на  адаптацији  стана  Дз.  у  улици 

Марка Челебоновића бр 73. 

 

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. 

 

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 
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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 и 

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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 уговореног износа ће се исплатити на основу испостављене Привремене ситуације односно Окончане 

ситуације након извршене примопредаје радова без примедби Наручиоца. 

 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 1 (jедне) године од датума примопредаје радова без 

примедби Наручиоца. 

 

8.3. Захтеви у погледу рока и места извођења радова  

 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 дана. 

 

Место извођења радова  – Марка Челебоновића бр 73. 

 

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, без пореза на додатну вредност. 
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Понуђачи су у обавези да доставе одговарајући доказ,изјаву и сл.  да нису у систему ПДВ‐а / да су ПДВ 

обвезници. 

У складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ‐у, уколико понуђач није обвезник ПДВ‐а, ПДВ се не 

обрачунава и не плаћа. Уколико понуђач јесте обвезник ПДВ‐а, у складу са наведеним чланом Наручилац 

обрачунава и плаћа ПДВ. 

 

Ако је у 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 испуњење уговорних обавеза 

 

Као  средство  финансијског  обезбеђења  за  добро  извршење  посла,  понуђач  у  року  од  1  (једног)  дана  од 

потписивања  Уговора  доставља  сопствену  бланко  меницу  прописно  потписану  и  оверену,  са  копијом  депо 

картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива 

на први позив и без права на приговор“  и потврдом о регистрацији менице.  

 Износ је 10% вредности уговора 

 Рок важности је 30 дана дуже од уговореног рока за извршење посла 

 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не 

извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 

10.2. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 

 

Као  средство  финансијског  обезбеђења  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року,  понуђач  у  року  од  1 

(једног) дана од потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену,  са 

копијом  депо  картона,  копијом  ОП  обрасца,  овлашћењем  за  попуну  менице  са  клаузулом  „неопозива, 

безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор“ 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,  при  чему  може  да  укаже  наручиоцу  и  на  евентуално  уочене  недостатке  и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Наручилац  је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, одговор 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. 
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Радно време Наручиоца је од 7‐15 часова радним данима. Сви Захтеви за додатне информације или појашњења 

који се подносе непосредно могу бити достављени у архиву само у периоду од 7‐15 часова и то радним данима. 

Сви Захтеви за заштиту права који се упућују факсом или путем емаила, а који стигну након 15 часова радним 

данима сматраће се примљеним до стране Наручиоца првог наредног радног дана и тада ће Наручилац сходно 

члану 20. ЗЈН и извршити потврду о пријему пошиљке. 

 

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  (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 гарантни рок. 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти гарантни рок, као најповољнија ће бити изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. 

 

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

трећих лица сноси понуђач  
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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  (чланови  148.  и  149.  ЗЈН)и  навођење  броја 

рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену чланом 

156. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

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 Управа за  јавне набавке, Државна 

ревизорска институција, јавни правобранилац грађански надзорник. 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а предаје Републичкој комисији. 

 

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,  а  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  вредности  и 

квалификационом  поступку  ако  је  примљен  од  стране  наручиоца  три  дана  пре  истека  рока  за  подношење 

понуда,  без обзира на начин достављања и уколико  је подносилац захтева у  складу са чланом 63.  став 2.  ЗЈН 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилвости, а наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспоравају  радње  које  наручилац  предузме  пре  истека  рока  за  подношење 

понуда, а након истека рока из става 5. ове тачке, сматраће се благовременом уколико је поднет најкасније до 

истека рока за подношење понуда.  

 

Одредбе става 5. и 6. ове тачке не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у том поступку. 

 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључивању оквирног споразума, одлуке о признавању 

квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 

објављивања  одлуке  на  Порталу  јавних  набавки,  а  пет  дана  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  и 

доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума. 

 

Подносилац захтева за заштиту права  је дужан да на рачун буџета Републике Србије, 840‐30678845‐06  (шифра 

плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавкеповодом које се подноси захтев за 

заштиту права, сврха: ЗЗП; Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула; Р 2/2018, корисник: буџет Републике 

Србије), уплати таксу у износу од: 

 

 60.000,00 динара у поступку  јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење позива; 
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Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права се може наћи на интернет страници: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo‐o‐uplati‐republicke‐administrativne‐takse.html. 

 

Радно  време  Наручиоца  је  од  7‐15  часова  радним  даним.  Сви  Захтеви  за  заштиту  права  који  се  подносе 

непосредно могу бити достављени у архиву само у периоду од 7‐15 часова и то радним данима. Сви Захтеви за 

заштиту права који се упућују факсом или путем емаила, а који стигну након 15 часова радним данима сматраће 

се примљеним до стране Наручиоца првог наредног радног дана и тада ће Наручилац сходно члану 20 ЗЈН   и 

извршити потврду о пријему пошиљке. 

 

18. Закључење уговора о јавној набавци 

 

Уговор ће  бити  закључен  у  року  од 8  (осам)  дана  од  истека  рока  за  подношење  захтева  за  заштиту  права  из 

члана 149. Закона. 

 

У случају из члана 112. став 2. Закона, наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 

закључити уговор о јавној набавци. 
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Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

VI. Образац понуде за јавну набавку Р 2, „Радови на адаптацији стана Дз. у улици Марка 

Челебоновића бр 73“ 

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: 

(попуњавају ПДВ обвезници)   

Укупна вредност понуде: 

(попуњавају понуђачи који нису у ПДВ систему)   

Рок извршења радова:  (максимално 60 дана) 

Рок плаћања по привременим ситуацијама /

окончане ситуације: 
(не краће од 40 дана) 

Гарантни рок за изведене радове   (минимум 12 месеци) 

Остало:   

Понуђачи су у обавези да доставе одговарајући доказ,изјаву и сл. (документ из ког се може закључити)    да нису у 

систему ПДВ‐а / да су ПДВ обвезници. 
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Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

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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Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

 

VII.  Модел уговора 

 

Уговор 

Закључен између: 

1) Домa  здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 

кога заступа в.д. директор др Александар Стојановић, 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). 

 

Уговорне стране констатују: 

а)  да  је  Наручилац,  на  основу  позива  за  подношење  понуда  објављеног  18.07.2018.  године  на  Порталу 

управе  за  јавне  набавке  Републике  Србије  и  на  интернет  стараници http://www.dzpalilula.org.rs/,  за  јавну 

набавку радова Р 2, Радови на адаптацији стана Дз. у улици Марка Челебоновића бр 73, спровео поступак 

јавне набавке мале вредности, 

б) да је Извођач радова доставио понуду број _____________ од ___________2018. године која се налази у 

прилогу уговора и његов је саставни део, 

в)  да  понуда  Извршиоца  у  потпуности  одговара  радовима  описаним  у  Прилогу  број  1.  из  конкурсне 

документације и Обрасцу структуре цене који се налазе у прилогу уговора и представљају његов саставни 

део,  
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 19 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

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

као најповољнију. 

Члан 1. 

Предмет  уговора:  је  јавна  набавка  радова  Р  2,    „Радови  на  адаптацији  стана  Дз.  у  улици  Марка 

Челебоновића бр 73 “ Палилула улица Кнез Данилова 16, према техничкој спецификацији датој у Прилогу 

бр. 1. конкурсне документације и понуди Извођача радова бр. ______________ од _________ 2018. године. 

 

Техничка спецификација из претходног члана и понуда Извођача радова су сатавни део овог Уговора.  

 

Члан 2. 

Уговорна цена радова из чл. 1. Уговора износи: 

 ________________ динара без ПДВ‐а (попуњавају обвезници ПДВ‐а), односно, 

 ________________ динара (попуњавају понуђачи који нису у систему ПДВ‐а). 

 

Члан 3. 
Плаћање по овом Уговору Наручилац ће извршити по испостављању Привремене/их ситуација односно 

Окончане ситуације и извршене примопредаје радова без примедби Наручиоца, у року од   ________         
дана oд дана испостављања исправне фактуре. 
 

Члан 4. 

Наручилац  може  након  закључења  уговора  о  јавној  набавци  без  спровођења  поступка  јавне  набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

Као  средство  финансијског  обезбеђења  за  добро  извршење  посла,  понуђач  у  року  од 1  (једног)  дана  од 

потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену, са копијом депо 

картона,  копијом  ОП  обрасца,  овлашћењем  за  попуну  менице  са  клаузулом  „неопозива,  безусловна, 

наплатива на први позив и без права на приговор“  и потврдом о регистрацији менице.  

 Износ је 10% вредности уговора, 

 Рок важности је 30 дана дуже од уговореног рока завршетка радова из члана 1. 

 

Члан 6. 

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у  гарантном року,  понуђач у року од 1 

(једног) дана од потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену, са 

копијом  депо  картона,  копијом  ОП  обрасца,  овлашћењем  за  попуну  менице  са  клаузулом  „неопозива, 

безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор“ и потврдом о регистрацији менице.  

 Износ је 5% вредности уговора, 

 Рок важности је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока. 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 20 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Члан 7. 

Уколико извођач не достави средства фонансијског обезбеђења из чланова 5., 6. сматраће се да је одустао 

од закључења уговора. 

Члан 8. 

Извођач радова је дужан да благовремено проучи техничку документацију на основу које се изводе радови. 

 

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 9. 

Наручилац  је дужан да Извођача уведе у посао у року од 2 (дана) радна дана од закључења  Уговора. 

 

Под увођењем у посао, у смислу претходног става, сматрају се предаја  простора за извођење радова 

извођачу радова, разјашњење свих детаља техничке документације, усвајање Динамичког плана радова 

синхронизованог са техничком службом Наручиоца и отварање Грађевинског дневника од стране 

Одговорног лица Извођача радова и Надзорног органа. 

 

О дану и начину увођења Извођача у посао биће сачињена посебна исправа. 

 

Члан 10. 

Извођач  је  дужан да  уговорене радове изведе  у  року  од ___________  дана  од дана  увођења  у  посао  (не 

дуже од 60 дана). 

 

Члан 11. 

Наручилац  Решењем  именује  Стручни  надзор  над  радовима  који  ће  у  име  Наручиоца  вршити  контролу 

квалитета  радова  и  употребљеног  материјала,    ток  и  организацију  радова  и  оверавати  испостављене 

Ситуације  извођача  радова.  Наручилац  ће  доставити  решење  о  именовању  надзорног  органа  са 

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

 

Члан 12. 

Извођач је дужан да поступи по свим основним примедбама и захтевима Стручног надзора и Наручиоца. 

 

Члан 13. 

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 14. 

Гаранција за изведене радове износи ________ месец‐и од примопредаје радова (минимум 12 месеци). 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 21 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Члан 15. 

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. 

 

Члан 16. 

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 17. 

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. 
 
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 инспекцијску књигу. 

 

Члан 18. 

Извођач  има  право  на  продужење  уговорног  рока  ако  је  у  извршењу  радова  у  том  року  био 

спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети у време закључења Уговора. 

Ванредним догађајима сматрају се нарочито: 

 природни догађаји који се сматрају вишом силом (поплаве, земљотреси и друго); 

 изненадне и осетне несташице материјала на тржишту; 
 мере државних органа; 
 вишкови  радова  који  прелазе  2%  од  количине  предвиђених  инвестиционо‐техничком 

документацијом и најмањи радови; 

 закашњење у увођењу у посао. 
 

Члан 19. 

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 20. 

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. 
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Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Члан 21. 

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 22. 

Извођач фактурише изведене радове путем 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 23. 

Наручилац ће извођачу исплатити оконачну ситуацију – обрачун изведених радова 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 24. 

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  за  технички  преглед  и  технички  пријем  сачињава  записник  који  служи  као  основ  за 

примопредају радова. 

Стручна комисија се именује решењем. 

 

Члан 25. 

Примопредају радова врши мешовита комисија састављена од одређеног броја представника наручиоца и 

представника извођача радова. 

Мешовита комисија се именује решењем. 

 

Члан 26. 

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 27. 

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 28. 

Наручилац може раскинути овај уговор, ако је заостајање у извођењу радова, који су предмет уговора такво 
да може довести у питање њихово извођење. 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 23 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

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 29. 

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. 

 

Члан 30. 

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

означено по ком основу се уговор раскида. 

 

Члан 31. 

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 32. 

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 33. 

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

односима и Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 34. 

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

уговарачу. 

 

За Наручиоца:  За Извршиоца: 

 

Др Александар Стојановић,  

в.д. директор 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 24 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

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

 

 

 

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

I 

 
Припремни радови на демонтажи, обијању и уклањању 
 

1. 
Заштита прозора и 
радијатора PVC фолијом 

m2  25    /  /    / 

2. 

Демонтажа и уклањање 
постојећих унутрашњих врата 
комплетно са штоком и одвозом 
на локалну депонију до 15 км 

ком  7    /  /    / 

3. 

Демонтажа и уклањање wc 
шоље, лавабоа, бојлера, 
уградне каде као и судопера 
у кухињи са одвозом на 
локалну депонију до 15 км 

пауша
лно  1    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 25 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

4. 

Обијање постојеће подне и 
зидне керамике у купатилу и 
кухињи са изношењем шуда и 
одвозом на локалну депонију 
до 15 км 

m2 27    /  /    / 

5. 

Обијање постојеће подне и 
зидне керамике на великој 
тераси површине 16 m2, 
заједно са цементном 
кошуљицом и 
хидроизолацијом укупне 
дебљине d‐8 cm 

m2 16    /  /    / 

6. 
Уклањање постојеће сокле од 
керамике на великој тераси 

m1 17    /  /    / 

7. 

Разбијање и прошлицавање 
пода купатила и зидова у 
купатилу и кухињи и 
уклањање постојећих  
канализационих цеви као и 
прошлицавање трасе у поду 
купатила на месту полагања 
нове канализационе цеви са 
одношењем и одвозом на 
локалну депонију до 15 км 

пауша
лно 

1    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 26 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

8. 

Стругање плафона у читавом 
стану и на делу надкривене 
терасе са прикупљањем шута 
и са осталим шутом одвести 
на депонију 

m2 72    /  /    / 

9. 

Уклањање постојећег 
лепљеног ламел паркета са 
раскивањем лајсни, 
одношењем и одвозом на 
депонију до 15 км 

m2 49,3    /  /    / 

10. 

Извршити детаљно чишћење 
запуштене мале терасе/лође/ 
Р 3,3 m2 од голубијег ђубрета 
са одношењем шута на 
депонију до 15 км. Завршно 
чишћење обавити са 
дезинфекционим средством 

пауша
лно 

1    /  /    / 

УКУПНО I:    / 

II 

 

Радови на инсталацији водовода и канализације у купатилу и кухињи са монтажом санитарија 

1. 
Набавка и монтажа 
пластичних канализационих 

m1(FI 

70) 
2,3    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 27 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

  цеви FI 70 у купатилу за туш 
кабину а за лавабо и веш 
машину FI 50 на поду 
купатила уградити сливну 
решетку 15/15 

m1(FI 

50) 
3,4    /  /    / 

Ком 
(компле
тна 

сливна 
решетка 

15/15) 

1    /  /    / 

2. 

Набавка и монтажа одводне 
канализационе цеви за 
кухињу FI 50 са прикључком 
на вертикалу 

m1 2,2    /  /    / 

3. 
Прошлицавање зида за 
поставвљање водоводних 
цеви за туш и веш машину 

m1 12    /  /    / 

4. 

Набавка и монтажа 
водоводних Pvc цеви FI ½ у 
купатилу за туш, веш машину 
и водокотлић као и део 
прикључка за довод са 
водоводне вертикале. У цену 
урачунати пратеће спојке и 
вентиле 

m1 
(FI ¾) 

1,2    /  /    / 

m1 
(FI ½) 

8,5    /  /    / 

5. 
Набавка и монтажа 
водоводних цеви FI ½ у 

m1 
(FI ½) 

3    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 28 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

кухињи за топлу и хладну 
воду за судоперу са свим 
потребним спојкама и 
вентилима. Овде нема 
додатног штемања јер се 
цеви постављају на делу 
постојећих цеви 

6.  Набавка и монтажа санитарија у купатилу и кухињи 

6.1 
WC шоља комплет са 
испирачем 

Ком 1    /  /    / 

6.2 
Лавабо 60/48 комплет са 
славином типа Армал и са 
сифоном 

Ком 1    /  /    / 

6.3  Туш кабина 90/90 Ком 1    /  /    / 

6.4  Бојлер 80 литара Ком 1    /  /    / 

6.5  Држач са папир Ком 1    /  /    / 

6.6  Држач за пешкир Ком 1    /  /    / 

6.7  Орманчић са огледалом Ком 1    /  /    / 

6.8  Дводелна судопера Ком 1    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 29 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

6.9  Туш црево са држачем Ком 1    /  /    / 

УКУПНО II:    / 

III 
 
Грађевинско занатски радови 

1. 

У купатилу на поду закрпити 
и затворити ново 
постављени развод цем. 
Кошуљицом са падом према 
сливној решетки, Зидове 
припремити са мрежицом и 
лепком са облагањем 
керамичким плочицама до 
плафона h-2.6m   

m2 19.65    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 30 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

2. 

Преко припремљене подлоге 
урадити хидроизолациони 
премаз на поду и сокли у 
купатилу Sika пенетратом у 
два правцаи поставити 
изолационе траке на споју 
пода о вертикалног зида у 
свему према упутству Sika 
произвођача. Такође, на оба 
зида у углу где долази туш 
кабина на висини h-1.7m и по 
90  сm ширине од угла на 
оба зида извршити 
хидроизолациони премаз 
пенетратом у два правца 

m2 7,67    /  /    / 

3. 

Набавка и полагање подних 
керамичких плочица у 
купатилу, кухињи, малој 
тераси/лођи/ и остави. 
Керамика домаћа I A класе, 
комплет са фуговањем 

m2 18,60    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 31 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

4. 

Набавка и обрада зидива 
керамичким плочицама у 
купатилу h-2.6m и кухињској 
ниши h-1.5m. Керамика 
домаћа I A класе, слог фуга 
на фугу, са пластичним  Pvc 
лајснама и комплет 
фуговањем 

m2 24,42    /  /    / 

5. 

На великој тераси на 
очишћену и припремљену 
суву површину премазати 
два пута витулитом A, а 
затим положити Testudo d-
4mm или сличну 
хидроизолацију, са 
приложеним атестима 
квалитета. Радове извести 
са преклопима 15 сm и 
варењем на спојевима и 
подигнутом соклом 12 сm 

m2 17,20    /  /    / 



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: јаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

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

 
 
 
 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 32 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

6. 

Израда цем. Кошуљице на 
великој тераси d-4сm са 
фибрином преко већ урађене 
хидроизолације. Код ограде 
формирати канал, риголу 
ширине 15 сm на месту 
радније риголе и са падом ка 
већ одређеном отвору за 
испуст воде. 

m2 16,20    /  /    / 

7. 

Набавка и уградња подних 
керамичких плочица на 
великој тераси 40/40 сm и 
соклом од 12 сm по избору 
инвеститора. Плочице 
урадити лепком преко већ 
припремљене подлоге. 

m2 17,20    /  /    / 

8. 

Одводни канал риголу на 
терасаи ширине 15 сm 
обрадити одговарајућим Sika 
водоотпорним пенетратом 

m1 4,2    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 33 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

9. 

Зидање Ytong сипорекс 
блоковима d-10 сm и 
извршити смањење ширине 
садашњег улаза у дневну 
собу у ширини од 60 сm све 
до плафона Н-2,60 

m2 1,56    /  /    / 

10. 

Извршити поправку дела 
оштећеног гипсаног 
преградног зида, затим 
затварање напрслина и 
пукотина бандаж тракама, 
мрежицом и лепком и 
лечењем жутих површина. 
По потреби користити испуну 
на површини до 6,5 m2 

m2 6,50    /  /    / 

11. 

Глетовање зидова и 
плафона и шпалетни у 
читавом стану са 
шмирглањеми у свему по 
правилу струке. Код 
обрачуна отвори до три 
метра се не одбијају, 
Завршна обрада је 
полудисперзивном бојом. 

m2 324,00    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 34 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

12. 

Обрада шпалетни око 
прозора и врата  прос 
ширине 15 сm врши се 
уградњом алуминијумских 
лајсни 

m1 46,00    /  /    / 

13. 

Извршити чишћење 
металнихоградних кутијастих 
профила 4/4 у два реда са 
размаком од 15 сm 
повезаних вертикалама на 
1,5 m укуоне висине 40 сm. 
Чишћење обавити челичном 
жичаном четком и премазати 
темељном антикорозионом 
бојом. Завршну обраду 
металних профила урадити 
бојом за метал. Обрачун се 
врши по дужном метру 
металне ограде висине 40 
сm комплетно урађене. 

m1 9,30    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 35 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

14.  

Металну лимену опшивку на 
парапету велике терасе 
развијене ширине 45 сm 
офарбати по жељи 
инвеститора бојом за метал 
уз претходну припрему са 
чишћењем жичаном четком и 
шмирглањем. 

m1 9,50    /  /    / 

15. 

Фарбање гусених радијатора 
и цеви белом уљаном бојом 
за радијаторе уз претходно 
чишћење и припрему. 
Радијатори су просечне 
величине m2 - 72 сm- 58 
сm/d-16/ 

Ком 
(радиј
атори) 

7,00    /  /    / 

Ком 
(цеви) 

20,00    /  /    / 

16. 

Набавка и постављање 
паркер лајсни h - 6 cm са 
додатком Viner лајсне, 
обрађено и лакирано 

m1 53,00    /  /    / 

17. 

Набавка и уградња новог 
паркета 1,8 cmса 
хобловањем и лакирањем 
три пута 

m2 49,30    /  /    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 36 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Предмет набавке: Радови на  санацији хидроизолације дела крова на објекту – огранак ДЗ Стара Палилула 

Редни број јавне набавке: Р 1, Партија 1 

Рб.  Oпис: 
Јед. 

мере 

 

Кол. 

Цена за 

јединицу 

мере без 

ПДВ‐а 

ПДВ 

стопа % 

Цена за 

јединицу 

мере са ПДВ‐

ом 

Укупна цена без 

ПДВ‐а 

 

Укупна цена са 

ПДВ‐ом 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. (4х5)  9. (4х7) 

18. 
Набавка и уградња готових унутрашњих врата и финалном обрадом, комплет са друкерима, шилдовима и бравом светла 
мера: 

18.1  198,5/81 Ком   5    /  /    / 

18.2  198,5/71 Ком 2    /  /    / 

18.3 
198,5/60 врата са надсв./без 
прозора и троје врата на 
излаз на терасе 

Ком 1    /  /    / 

19. 

Обрада бетонских делова 
ограде терае, велике и мале 
акрилном бојом са 
претходном припремом, са 
глетовањем спојеве и 
површинских напрслина 

m2 18,00    /  /    / 

20. 

Обрада фасадног зида и 
плафона наткривене терасе, 
велике и мале акрилном 
фасадном бојом 

m2 145,00    /  /    / 

УКУПНО III:    / 

УКУПНО I+II+III:    / 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 37 од 46 

 

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“ 

86/15) понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(уписати скраћени назив понуђача из АПР и адресу) 

 

Доставља  укупан  износ  и  структуру  трошкова  припремања  понуде  за  јавну  набавку  Р  2,  „Радови  на 

адаптацији стана Дз. у улици Марка Челебоновића бр 73“, 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] 

 

Напомена: 

Образац трошкова припреме понуда није обавезно доставити уз понуду 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 38 од 46 

 

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“ 86/15) 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 2, „Радови 

на адаптацији стана Дз. у улици Марка Челебоновића бр. 73 “, наручиоца Дома здравља „Др Милитин 

Ивковић“ Палилула из Београда, поднета независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, усмислучлана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.  

 

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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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 39 од 46 

 

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: Радови на адаптацији стана Дз. у улици Марка Челебоновића бр 73 

Редни број јавне набавке: Р 2 

Технички опис 

 

Радови на адаптацији  стана Дз.  у улици Марка Челебоновића бр 73  у Београду састоје се у комплетној измени 

водоводне  и  канализационе  инсталације  све  до  вертикалних  одвода  и  водоводних  прикључака  у  купатилу  и 

кухињи. 

 

У  купатилу  се  поред  вађења  старих  инсталација  и  постојеће  лежеће  каде  врши  постављање  нове  туш  кабине 

90х90 cm у десном углу. После израде хидроизолације пенетратима по поду и на зиду на делу туш кабине врши се 

полагање подне керамике а зидном керамиком се врши облагање од пода до плафона. Керамика је I A Класе, као 

и санитарије заједно са пратећом опремом. 

У  делу  кухиње  поред  замене  свих  инсталација  врши  се  и  замена  подних  керамичких  плочица.  Комплетна 

унутрашња столарија се замењује новом столаријом по избору инвеститора. Под од ламел паркета комплетно се 

замењује јер је неизвесно да ли ће због улегнућа на појединим деловима и своје мале дебљине од 6 mm моћи да 

се постојећи квалитетно и равномерно исхоблује. 

 

На  дале  улаза  у  дневну  собу  затвара  се  део  постојећег  отвора  за  60  cm.  Siporeks  blokom  d‐10  cm  тако  да  се 

формира отвор грађев. димензија ширине 90 cm са надсветлом до плафона. 

Са велике терасе уклањају се постојећа керамика заједно са хидроизолацијом и цем кошуљицом. Ради се затим 

нова хидроизолација са цементном кошуљицом и риголом дуж шире стране ограде терасе. На делу лође и оставе 

потребно је облагање пода и сокле керамиком по избору. 

Лим на оградној тераси бој исе бојом по избору уз претходно чишћење и препрему. Метални профил на огради 

терасе такође се боје истом бојом уз претходну темељну припрему. Радијатори са цевима се фарбају белом бојом 

за радијаторе. 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 40 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

 

Комплетни  зидови  и  плафони  у  стану  и  на  делу  надкеивене  терасе  се  претходно  остружу  и  преипреме  за 

глетаовање а потом обраде полу дисперзитивном и акрилном бојом на тераси у тону по избору инвеститора. 

Поједине  зидне  површине  које  су  доста  оштећенје  потребно  је  претходно  санирати  и  потом  уз  прирпему 

комплетно обрадити завршном бојом у тону осталих површина. 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 41 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

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 који је уписан у регистар понуђача није у обавези да доказује испуњеност обавезних услова 

 

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 5) 

     

Испуњеност услова од 1) до 4) дела IV тачка 1.се доказује попуњеним, печатом овереним и потписаним 
Прилогом бр. 4 ‐ Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. 
 
У  табелу  1.  је  према  упутсву  датом  у  делу  IV  тачка  1,  потребно  уписати  назив  институције  која  је 
издала  документ, број и датум издавања документа или адресу интернет странице надлежног органа 
где је тражени документ јавно доступан. 
 
Испуњеност  услова  6)  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 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 42 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

 

 

Табела 2.

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона 

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона се доказује достављањем доказа који су дефинисани у 

делу IV тачка 2. Конкурсне документације ‐ Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 

76. Закона о јавним набавкама. 

 

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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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 43 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Прилог бр. 3 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

и  са  чланом  17.  став  1.  тачка  5.)  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ 86/15) 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 непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 

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,  заштити 

животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 44 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Прилог бр. 4 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

доставља  

 

Изјаву о испуњености услова 

за учешће у поступку јавне набавке 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуђач: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 

 

испуњава следеће обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015): 

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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; 

 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; 

 
испуњава следеће додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015): 

 да располаже довољним техничким капацитетом; 

 

 

Напомена: 

 

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. 

 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 4 је потребно умножити у довољном 

броју  примерака  и  доставити  за  сваког  подизвођача/учесника  заједничке  понуде  посебно.  Прилог  бр.  4  оверава  и 

потписује понуђач. 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 45 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

 

 

Прилог бр. 5 

 

___________________________________________________________________________________ 

(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 Р 2, „Радови на адаптацији стана Дз. у улици Марка Челебоновића 

бр 73“ , и то: 

 

1. Сопствену бланко меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла,  

2. Сопствену бланко меницу као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року. 
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 2  ǀ страна 46 од 46 

 

Место:   М. П.  потпис овлашћеног лица 

 Датум:      

Прилог бр. 6 
 

 

Изјава о гарантном  року 

 

Понуђач:   

Адреса:   

ПИБ:   

Матични број:   

 

 

Овим изјављујемо да у оквиру наше понуде за јавну набавку мале вредности радова, „ Радови на адаптацији 

стана Дз. у улици Марка Челебоновића бр 73 “, за потребе  Дома здравља “Др Милутин Ивковић” Палилула – 

Р 2, по нашој понуди број       _____   од    _________   ,  да  у  складу  са  општим  условима  уговора,  дајемо 

гаранцију за исправно функционисање, и то: 

 
Гаранцију у трајању од  ____________________________________  
(гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од примопредаје радова) 


