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 На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, у даљем 

тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 

бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 364 од 07.05.2018. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 365 од 07.05.2018. године сачињена је 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

За ЈНМВ бр. 10/18 

 радови – Текуће одржавање објеката установе  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац  

Адреса: Алексинац, улица Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац 

Интернет страница: www.gcjelenac.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јанве набавке мале вредности. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 10/18 су радови – Текуће одржавање објеката 

Установе 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт:  
Лице за контакт: Милан Матејић - службеник за јавне набавке 

Електронска пошта: javne.nabavke@gcjelenac.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:javne.nabavke@gcjelenac.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 10/18 су радови – Текуће одржавање објеката 

Установе 

 

 
2. Назив и ознака из општег речника набавки 

45000000 - грађевински радови  

 

 

3. Предмет јавне набавке је подељен у 2 (две) партије: 

Партија 1 - Текуће одржавање објеката у РЈ Алексинац и Тешица, процењена вредност 

износи 3.000.000,00 дин без ПДВ-а; 

Партија 2 - Реконструкција инсталације централног грејања, процењена вредност износи 

1.250.000,00 дин без ПДВ-а. 
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III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

ПАРТИЈА 1 - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА У РЈ АЛЕКСИНАЦ И ТЕШИЦА 

 

НАПОМЕНА: 

Све цене изразити у РСД без ПДВ. Понуђачи који нису у систему ПДВ-а, приказују само 

једну цену. 

Рок за завршетак радова износи 40 (четрдесет) календарских дана. 

Обилазак локације је обавезан за све понуђаче. Потврда о обиласку локације оверена од 

овлашћеног представника наручиоца је обавезни део понуде. Представници понуђача су 

обавезни да најаве обилазак локације најкасније дан раније од предвиђеног дана за 

обилазак локације. Последњег дана рока за подношење понуде није дозвољено 

реализовати обилазак локације. 

 

 

              А. РАДНА ЈЕДИНИЦА – АЛЕКСИНАЦ 

 

1. Стругање зидова и плафона, као припрема за бојење. Све површине очистити, 

прегледати, а потом обрусити. Мања оштећења и прслине глетовати емулзионом 

китом. Узима се 10 % од површине за бојење. Обрачун по м2 са потребном 

скелом. Количином су обухваћене просторије у полу интензивном и интензивном 

делу, трпезарији, новом делу на спрату, трпезарија, ходник у управном делу, 

берберница и плафон кухиње. 

 

                                 м2          249,97           х                            = 

 

2. Глетовање оструганих зидова и плафона глет масом два пута. Узима се 10 % од 

површине за бојење. Обрачун по м2 са потребном скелом. 

 

                                м2          249,97            х                            = 

 

3. Наношење одговарајуће подлоге као припрема за кречење молерском четком на 

зидовима и плафонима. Ако подлога јако упија, нанети два пута. Подлога треба 

бити здрава и сува. Обрачун по м2 са потребном скелом. 

 

                                м2        2499,74          х                            = 

 

4. Бојење плафона полудисперзијом у белој боји два пута. Обрачун по м2 са 

потребном скелом. 

 

                                м2         996,26           х                           = 

 

5. Бојење зидова дисперзивним бојама два пута у тону по избору инвеститора. 

Обрачун по м2 са потребном скелом. Обрачуном је обухваћено изношење и 

уношење намештаја из соба. 

 

                                м2       1503,48           х                           = 

 

6. Набавка и уградња шпатулата  у тону по избору инвеститора на зидовима до 

висине 1,6 у собама интензивног и полу интензивног дела. Након наношења 

шпатулата површине премазати воском. Обрачун по м2. Ценом је обухваћено: 

чишћење и крпљење зидова, глетовање површина два пута и наношење 

одговарајуће подлоге, као и изношење и уношење намештаја. 
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                               м2         488,48            х                            = 

 

7. Санирање пукотине на плафону у ходнику управног дела лепком два пута и 

мрежицом за фасаду. Обрачун по м са потребном скелом. 

 

                                м              7,00            х                            = 

 

8. Бојење фасаде воденим фасадексом са свим предрадњама ( пајање фасаде, 

делимично обијање и крпљење, шмирглање и наношење подлоге у тону фасаде ) 

два пута у тону по избору инвеститора. Постојећа фасада је фасадекс и део који 

се ради је: цела фасада на пензионерском делу, западна фасада на полу 

интензивном делу, источна фасада на интензивном делу, жардињере  на јужном 

делу интензивног дела, фасада поред контејнера и фасада котларнице. Размак 

између два премаза је од 2 до 4 сата. Обрачун по м2 са потребном скелом. 

 

                                м2      1201,87             х                            = 

 

 

9. Обијање слојева полудисперзивних боја  са бетонских ободних зидова у подруму 

до висине плафона заједно са залепљеним стиропором, са утоваром и одвозом 

шута на депонију до 10 км. Површине након обијања очистити челичном четком 

и опрати водом. Приликом обијања, водити рачуна о постојећим инсталацијама 

по зидовима ( електроинсталације ) које пажљиво демонтирати и поновно 

монтирати уз евентуалну поправку истих ако дође до оштећења. Обрачун по м2. 

Обрачуном је обухваћено изношење, полица, ситног инвентара и амбалаже као и 

њихово уношење. 

 

                                м2            97,98              х                            = 

 

10. Стругање преосталих зидова и плафона у подруму, као припрема за бојење. Све 

површине очистити и прегледати. Већа оштећења обити и закрпити цементним 

малтером, а мања оштећења и прслине глетовати емулзионом китом. Обрачун по 

м2 са потребном скелом. 

 

                                 м2         170,75            х                            = 

 

11. Набавка и наношење првог слоја двокомпонентне мешавине Сика Топ Сеал 107 

или одговарајуће  на суву и чисту подлогу подрумских ободних зидова. Том 

приликом на спојевима зида са подом уградити траке Сика Сеал Тапе-С или 

одговарајуће ( еластична хидроизолациона трака ).  У први слој свежег  наноса 

поставити алкално отпорну мрежицу. Затим нанети и други слој исте мешавине. 

Максимална препоручена дебљина по слоју је 2 мм. Ако је потребно удубљења, 

шупљине и слично предходно поправити Сика Моно Топ малтером или 

одговарајућим. Обрачун се врши по м2 уграђене хидроизолације. 

 

                                  м2         97,98             х                          = 

 

12. Демонтажа и поновна монтажа постојећег радијатора са пратећим цевима, са 

евентуалном заменом свих заптивних и везних елемената. Обрачун по ком. 

Ценом је обухваћено и испитивање мреже након поновне монтаже. Инвеститор је 

у обавези да испразни и напуни систем грејања. 
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                               ком             1,00            х                          = 

 

13. Обијање керамичких плочица са зидова у делу кухиње до висине плафона и у 

дневном боравку до висине 1,6 м заједно са цементним малтером и одвоз шута на 

депонију до 30 км. Површине након обијања очистити челичном четком. 

Приликом обијања, водити рачуна о постојећим инсталацијама по зидовима ( 

електро инсталације, водовод, канализација, грејање и комплетне галантерије ) 

које пажљиво демонтирати и поновно монтирати уз евентуалну поправку истих 

ако дође до оштећења. Обрачун по м2.  

 

                                 м2           63,56                х                            = 

 

 

14. Обијање керамичких плочица са подова у кухињи заједно са цементном 

кошуљицом и постојећом хидроизолацијом и одвоз шута на депонију до 10 км. 

Површине након обијања очистити од остатака хидроизолације, прашине, 

прљавштине и др. Приликом обијања, водити рачуна о постојећим инсталацијама 

по подовима ( водовод и канализација ) које пажљиво демонтирати и поновно 

монтирати уз евентуалну поправку истих ако дође до оштећења. Обрачун по м2. 

Ценом је обухваћена демонтажа и поновна монтажа поклопаца на сливним 

каналима. 

                                  м2     22,09                х                            = 

 

15. Израда хидро изолације кухиње, преко потпуно суве и чисте подлоге на подовима 

и 20 цм. висине по свим ободним зидовима као и пода у дневном боравку поред 

интензивног дела. Хидро изолацију радити од хидростоп 94 ( кема ) или 

одговарајуће. Обрачун по м2.    

    

                                  м2    30,65                х                                =     

 

16. Малтерисање зидова цементним малтером на местима где су обијене плочице и 

стари малтер. Површине пре малтерисања испрскати ретким цементним 

малтером. У цену урачунати помоћну скелу. Обрачун по м2. 

 

                                 м2     63,56                х                                =    

   

17. Израда цементне кошуљице просечне дебљине 4-5 цм као заштита за хидро 

изолацију. Цементну кошуљицу справити од просејаног шљунка „ јединице „ и 

цемента у размери 1:3 и исту неговати док не очврсне. Обрачун по м2. 

                                 

          м2     22,09               х                               =   

 

18. Набавка и уградња зидних керамичких плочица до висине плафона у кухињи и у 

дневном боравку до висине 1,6 м са завршном лајсном, на слоју лепка. Плочице 

прве класе домаће производње, слагати фуга на фугу. По потреби ивице плочице 

ручно обрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Свуда где 

је потребно уградити одговарајуће пластичне лајсне у боји керамике. Постављене 

плочице фуговати фуг масом и очистити запрљане површине. Плочице морају да 

буду високог сјаја што ће се доказати атестом. Обрачун по м2. Плочице у боји по 

избору инвеститора.  

                                м2     66,74                  х                               =          

 

19. Набавка и уградња подних керамичких плочица прве класе домаће производње 
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на слоју лепка у кухињи у кухињици у дневном боравку. Плочице су против 

клизне, кисело отпорне и отпорне на хемикалије што ће се доказати 

одговарајућим атестом. Плочице исфуговати фугомалом. Обрачун по м2 готове 

површине. Плочице у боји по избору инвеститора. Обрачуном је обухваћена и 

демонтажа ламината на делу где се лепе плочице у дневном боравку са уградњом 

прелазне лајсне између плочица и ламината. 

                               

                                  м2      27,40                   х                               = 

 

 

20. Израда хидро изолације подрума, преко потпуно суве и чисте подлоге на 

подовима и 20 цм. висине по свим унутрашњим зидовима. Хидро изолацију 

радити од хидростоп 94 (кема) или одговарајуће. Обрачун по м2.  Ценом је 

обухваћено: чишћење и припрема подлоге, као и изношење и уношење полица, 

опреме и амбалаже.   

 

                             м2      66,92                  х                                =     

 

21. Израда цементне кошуљице у подруму просечне дебљине 3-5 цм као заштита за 

хидро изолацију. Цементну кошуљицу справити од просејаног шљунка „ 

јединице „ и цемента у размери 1:3 и исту неговати док не очврсне. Обрачун по 

м2. 

 

                        м2        61,96                   х                               =   

 

22. Набавка и уградња подних керамичких плочица прве класе домаће производње 

на слоју лепка у подруму. Плочице су против клизне и отпорне на хемикалије 

што ће се доказати одговарајућим атестом. Плочице исфуговати фугомалом. 

Обрачун по м2 готове површине. Плочице у боји по избору инвеститора.  

 

                              м2      66,92                   х                               = 

 

23. Разбијање бетонског прага од армираног бетона са одвозом шута на депонију до 

10 км, ширине 30 цм и висине 20 цм. Обрачун по ком. 

 

                           ком.         2,00                   х                              = 

 

24. Разбијање фасадног зида од гитер 5 блокова са одвозом шута на депонију до 10 

км, ширине 80 цм и висине 90 цм и дебљине 30 цм. Обрачун по м2. 

 

                             м2         0,72                   х                               = 

 

25. Израда и монтажа кухиње у дневном боравку од иверице дебљине 18 мм. Кухиња 

се састоји од радног стола, уградне плоче са две рингле, рерне, фрижидера од 120 

л,  и висећих делова. Ширина кухиње око 2,0 м. Све фронтове кухиње доњег и 

горњег дела урадити од медијапана у боји по избору инвеститора. Обрачун по 

ком.  

                           ком         1,00                   х                             = 

 

26. Набавка и уградња двокрилних врата од ПВЦ шестокоморних профила са 

потребним оковом и бравом. Врата су на шток и уграђују на зиду од кухиње и 

надстрешнице. Обрачун по ком. Ценом је обухваћена и демонтажа постојећих 

врата од ПВЦ која су монтирана заједно са прозором од ПВЦ-а профила, са 
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одлагањем на место које одреди инвеститор. Обрачуном је обухваћено: 

демонтажа вратију и прозора, подзиђивање отвора ширине око 20 цм, са 

малтерисањем са обе стране вратију и обрада шпалетни. 

   дим. 1,4/2,3 м,  ком    1,00                  х                               = 

 

27. Фарбање металне ограде на приземљу и спрату пензионерског дела са свим 

предрадњама и у боји по избору инвеститора. Обрачун по м2. 

 

                               м2   148,90                    х                             = 

 

28. Фарбање металне столарије на котларници ( прозори и врата ) са свим 

предрадњама у боји по избору инвеститора. Обрачун по ком.  

    врата: 200/220,      ком  1,00                 х                             = 

    прозори: 120/140, ком 1,00                  х                             = 

    прозори:   80/140, ком 1,00                  х                             = 

 

29. Фарбање постојећих дрвених летњиковаца са свим предрадњама, у боји по 

избору инвеститора. Обрачун по ком. Ценом је обухваћено фарбање столова и 

клупа испод летњиковца. 

                              ком.         2,00                   х                              = 

     --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                      УКУПНО РАДОВИ "А" БЕЗ ПДВ-а:  

 

 

Б. РАДНА ЈЕДИНИЦА – ТЕШИЦА (норвешка кућа ) 

 

1. Набавка и уградња бетонских ивичњака поред приступне коловозне   

саобраћајнице,  пешачке саобраћајнице и поред дела тротоара око објекта 

потребних димензија на бетонској подлози. Обрачун по м. Обрачуном је 

обухваћено ископ и одвоз вишка земље, бетонирање и постављање ивичњака тако 

да са бетонском подлогом чине целину. 

                                        м       70,18                  х                            = 

 

2. Набавка и уградња бехатон плочица д=3,0 цм на  полу сувој мешавини песка и 

цемента дебљине 3-5 цм, са заливањем цементним млеком. Обрачун по м2. 

Плочице фуговати цементним малтером. Пре уградње плочица подлогу од бетона 

очистити и опрати водом. 

                                       м2       46,23                х                            = 

 

3. Набавка и уградња бехатон плочице д=5,0 цм на полу сувој мешавини песка и 

цемента дебљине 3-5 цм, са заливањем цементним млеком.  Обрачун по м2. 

Плочице фуговати цементним малтером. Пре уградње плочица подлогу од бетона 

очистити и опрати водом.  

 

                                м2        70,20                х                          = 

 

4. Демонтажа и поновна монтажа металних капија ( мања 1,0/1,4 м и већа 3,0/1,4 м ) 

са потребним скраћењима због постављања бехатон плочица. Обрачун по ком. 

Ценом је обухваћено и комплетно фарбање капија са свим предрадњама. 

 

                               ком          2,00                х                         = 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   УКУПНО РАДОВИ "Б" БЕЗ ПДВ-а:  

 

                                                       

 

Р. 

бр. 

Опис предмета набавке Понуђена цена 

без ПДВ-а 

Понуђена цена 

са ПДВ-ом 

Напомена 

 

1. 
Укупно радови "А" и "Б" 

за партију 1 

   

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 2 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

 

НАПОМЕНА: 
Све цене изразити у РСД без ПДВ. Понуђачи који нису у систему ПДВ-а, приказују само 

једну цену. 

Обилазак локације је обавезан за све понуђаче. Потврда о обиласку локације оверена од 

овлашћеног представника наручиоца је обавезни део понуде. Представници понуђача су 

обавезни да најаве обилазак локације најкасније дан раније од предвиђеног дана за 

обилазак локације. Последњег дана рока за подношење понуде није дозвољено 

реализовати обилазак локације. 

 

 

 

 

 Р. 

бр.  
Опис радова 

Јед. 

мере  
Количина 

Понуђена 

цена по 

јединици 

без ПДВ-а 

Укупно 

понуђена 

цена по 

јединици 

без ПДВ-а 

1 Демонтажа постојећих радијатора 

и одлагање на место које одреди 

Наручилац 

        

  ком 10   

2 Демонтажа постојећих 

радијаторских вентила 

      

  ком 142   

3 Демонтажа постојећих 

радијаторских навијака 

        

  ком 142   

4 Демонтажа постојећин 

аутоматских одзрачних лончића на 

вертикалама радијаторског грејања 

      

    ком 33   

5 Демонтажа постојећих 

циркулационих пумпи у 

котларници 

        

    ком 2   

6 Сечење постојећих радијаторских 

веза ради израде нових за нове 

радијаторе, комплет по радијатору 

      

  кплт 50   
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7 Испорука и уградња 

алуминијумских ливених 

чланкастих радијатора, висине 

500мм у комплету са потребним 

алуминијумским редукцијама, 

чеповима, носачима, у цену 

урачунати формирање радијатора 

на тражени број чланака, монтажу 

и повезивање  

        

  чл. 150   

8 Испорука и уградња термостатског 

радијаторског вентила : 

      

3/8", прав ком 65   

3/8", угаони ком 1   

1/2", прав ком 70   

1/2", угаони ком 6   

9 Испорука и уградња радијаторског 

навијка : 

        

3/8", прав ком 24   

3/8", угаони ком 22   

1/2", прав ком 88   

1/2", угаони ком 8   

10 Испорука и уградња термоглаве на 

радијаторском термостатском 

вентилу 

      

  ком 142   

11 Преправка постојеће радијаторске 

везе, или израда нове, ради 

уградње радијаторских вентила и 

навијака или нових радијатора, 

комплет по радијатору, у цену 

урачунати потребан материјал 

челичне цеви, лукове, техничке 

гасове, жицу за заваривање, 

темељну и лак боју за завршно 

фарбање веза 

        

 ком 50   

12 Испорука и уградња аутоматских 

одзрачних лончића на вертикалама 

радијаторског грејања 1/2" 

        

 ком 33   

13 Испорука и уградња лоптастих 

вентила : 

      

1/2" ком 33   

1" ком 2   

14 Испорука и уградња неповратног 

вентила 1" 

        

 ком 1   

15 Испорука и уградња циркулационе 

пумпе на линији радијаторског 

грејања за рачуноводство 

"Грундфос", УПС 25-60 или сл., 

комплет са налегајућим 

термостатом за њего укључивање, 

електро напајање и повезивање 
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  ком 1   

16 Испорука и монтажа аутоматике за 

вођење двостепеног горионика на 

лако лож уље, производ "Елцо", 

290кW 

      

  ком 1   

17 Потребне преправке 

електроинсталације у котларници 

за повезивање нових пумпи, 

комплет са потребним материјалом 

      

  кплт 1   

18 Пражњење инсталације 

централног радијаторског грејања 

пре почетка извођења радова 

паушал. 1   

19 Испитивање изведених цевовода 

на чврстоћу и непропустност са 

израдом Записника 

паушал. 1   

20 Испирање изведеног цевовода. 

Инсталацију испирати све док не 

потече чиста вода. 

паушал. 1   

21 Пуњење инсталације чистом 

водом, одзрачивање и предаја на 

употребу руковаоцима 

компл. 1   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
 

ПДВ _____% 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

Доказ: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

 

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

Доказ: 

Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 



 

14 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ: 

Попуњена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације. Изјава 

мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

за Партију 1. 

1) Услов: Да понуђач  располаже неопходним финансијским капацитетом, потребно је 

је да је понуђач у претходне две извештајне године (2016. и 2017.) имао укупне  

приходе од обављања делатности која је предмет јавне набавке у вредности од 

најмање 9.000.000,00 динара (укупно за све године). 

 

Доказ: 

Извештај о бонитету, издат од стране надлежног органа за последње две извештајне 

године или биланс стања. 

Овај доказ, односно услов понуђач треба да испуни самостално у случају да 

понуду подноси самостално или са подизвођачем, док код заједничког наступа у 

групи понуђача,  услов испуњавају кумулативно сви учесници. 

 

2) Услов: Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, потребно је да 

понуђач поседује најмање једног радника ангажованог по основу уговора о раду или на 

други законом дозвољени начин са лиценцом 400 или 800. 

 

Доказ: 

Понуђач као доказ за испуњеност овог услова подноси фотокопије уговора о раду или 

другу врсту уговора у складу са Законом о раду и фотокопију важеће лиценце. 

Овај доказ, односно услов понуђач треба да испуни самостално у случају да 

понуду подноси самостално или са подизвођачем, док код заједничког наступа у 

групи понуђача,  услов испуњавају кумулативно сви учесници. 

 

за Партију 2. 

1) Услов: Да понуђач  располаже неопходним финансијским капацитетом, потребно је 

је да је понуђач у претходне две извештајне године (2016. и 2017.) имао укупне  

приходе од обављања делатности која је предмет јавне набавке у вредности од 

најмање 2.500.000,00 динара (укупно за све године). 

 

Доказ: 

Извештај о бонитету, издат од стране надлежног органа за последње две извештајне 

године или биланс стања. 

Овај доказ, односно услов понуђач треба да испуни самостално у случају да 

понуду подноси самостално или са подизвођачем, док код заједничког наступа у 

групи понуђача,  услов испуњавају кумулативно сви учесници. 

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тачка 1 - 4 и додатних услова из члана 

76. Закона за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке. 

Испуњеност услова да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
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средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре нису дужни да подносе доказе о испуњености обавезних услова из 

чл.  75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона. 

 

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником  или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 

тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата  по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 

то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности радова - Текуће одржавање објеката Установе, 

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

 Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе када има седиште на њеној територији); 

 Понуђач  располаже неопходним финансијским капацитетом; 

 Понуђач  располаже неопходним кадровским капацитетом (само за 

партију 1). 

 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________________________ 

у поступку јавне набавке мале вредности радова - Текуће одржавање објеката Установе, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

• Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуде; 

• Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Понуђач_________________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности радова - Текуће одржавање објеката Установе 

поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 

језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 

документа на српски језик. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и пуну 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:  

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, 

Алексинац, ул. Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку мале вредности - радови - Текуће одржавање објеката Установе – 

Партија _______ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.05.2018. 

године у 10,30 часова. 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријема понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

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

неблаговременом. 

    
Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, потписан и печатиран образац понуде; 

 Попуњен образац структуре цене 

 Попуњен, потписан и печатиран модел Уговора; 

 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о независној понуди; 

 Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве понуђача о испуњености 

услова из чл. 75. и чл. 76. Закона; 

 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 

75. став 2. Закона; 

 Потврда о обиласку терена оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца; 

 

 

3. Партије 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целу партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи 

на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду 

за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку 

партију посебно. 

 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 
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4.  Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5.  Начин измене, допуне и опозива понуде 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа социјалне 

заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, Момчила Поповића 

бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком: 

,,Измена понуде за јавну набавку мале вредности - радови - Текуће одржавање 

објеката Установе - НЕ ОТВАРАТИ“, 

  или 

 „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - радови - Текуће одржавање 

објеката Установе - НЕ ОТВАРАТИ“,  

  или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - радови - Текуће одржавање 

објеката Установе - НЕ ОТВАРАТИ“,  

  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности - радови - Текуће 

одржавање објеката Установе - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. Понуда са подизвођачем 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

8. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача. 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. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Носилац посла је дужан да: 

1.  На Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача; 

2.  За сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова у складу 

са чланом 80. Закона. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

 Плаћање се врши по завршетку посла у року 45 дана од дана издате исправне 

фактуре. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 Понуђачи не могу да захтевају аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока за извршење радова 

 

Рок за извршење радова одређују понуђачи својим понудама. 

Максимални рок за завршетак радова за партију 1. износи 40 (четрдесет) календарских 

дана. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

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

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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

чланом 92. Закона. 
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11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,  заштити при 

запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства надлежног 

за финансије. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству надлежном за послове пољопривреде и заштите животне 

средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

надлежном за питања  рада, запошљавања, борачка и социјална питања. 

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, 

Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац или путем електронске поште на 

javne.nabavke@gcjelenac.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне 

информације или појашњења конкурсне документације“ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (у складу са чланом 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на 

списку негативних референци 
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Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 

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

испуњења обавеза понуђача 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија биће дужан да у року од 8 (осам) 

дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу као гаранцију за добро 

извршење посла.  

Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 

уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла 

и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 

са потписом или потписима са картона депонованих потписа.  

 

Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока 

извршења предметне набавке. 

 
 

16. Врста критеријума за доделу уговора 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 

 

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

  
19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име.  

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

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно Наручиоцу, електронском поштом на: 

javne.nabavke@gcjelenac.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, 

Алексинац, Момчила Поповића бр.156., 18220 Алексинац. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

(пет) дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о 

броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: 

ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 138 - 167. Закона. 

 

21. Рок у којем ће бити закључен уговор 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр __________ од _______2018. године за јавну набавку мале вредности – радови 

Текуће одржавање објеката Установе 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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 5. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ - 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВЕ – ПАРТИЈА 1 - Текуће одржавање 

објеката у РЈ Алексинац и Тешица 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Гарантни рок  

 

 

 

Рок за извршење радова (максимално 40 

календарских дана) 

 

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач 

             М. П.  

    __________________________                                             _____________________ 

  

  

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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6. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ - 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УСТАНОВЕ – ПАРТИЈА 2 - Реконструкција 

инсталације централног грејања 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Гарантни рок  

 

 

 

Рок за извршење радова  

 

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач 

             М. П.  

    __________________________                                             _____________________ 

  

  

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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НАПОМЕНА: Обавезно је попунити, потписати и печатирати модел уговора. 

 
VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Установа социјалне заштите 

Геронтолошки центар "Јеленац"     

            Алексинац 

Број: ______ 

Датум: _______ 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Закључен дана _________2018. године 

између: 

 

1. Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац (у даљем 

тексту НАРУЧИЛАЦ) кога заступа директор Драган Веселиновић сa једне стране, 

Адреса: Алексинац, ул. Момчила Поповића бр. 156, 18220 Алексинац 

ПИБ: 100313312 

Матични број: 0787556 

Текући рачун: 840-597667-75 

 

и 

 

2.  _______________________________________________________ (у даљем тексту: 

ИЗВОЂАЧ) кога заступа ____________________________________________________ са 

друге стране  

Адреса: _____________________________________________________ 

ПИБ: ____________________ 

Матични број: ______________ 

Текући рачун: ___________________ 

Контакт телефон/факс: ________________ 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора су радови у вези са спроведеним поступком јавне набавке мале 

вредности бр. 10/18  -  Текуће одржавање објеката Установе, Партија ___________. 

Члан 2. 

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове из члана 1. овог Уговора, а у 

свему према својој понуди бр. ________ од ____________.  Укупна цена понуде без ПДВ-а 

износи __________ РСД, а са обрачунатим ПДВ-ом  износи __________ РСД. 

Цена обухвата вредност рада, материјала, услуга, трошкове организације градилишта, 

осигурања и све остале зависне трошкове неопходних за извршење предметних радова. 

 

Члан 3. 
Плаћање се врши у  у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана издате исправне фактуре по 

извршењу посла. Извођач не може тражити аванс. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача. 

 

Члан 4. 
Радове из члана 1. овог Уговора, Извођач је дужан да изврши у року од _____ дана од дана 

закључења Уговора. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за технички 

преглед, што Надзорни орган константује грађевинским дневником. 

У случају да Извођач није у могућности да поштује предвиђени рок за завршетак радова, 

обавезан је да уведе више извршилаца, без права да захтева повећање трошкова и посебне 

накнаде. 
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Члан 5. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим и 

техничким прописима, описом предмета набавке из конкурсне документације и овим 

уговором. 

Извођач се обавезује : 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у року.  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права 

на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности 

према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, 

и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 

кориснику и Наручиоцу;            

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 

који регулишу ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 

изврши поправку или поновно извођење радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа Надзорног органа радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 

дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 

Члан 6. 

Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора достави бланко 

сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла.  

Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 

уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла 

и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 

са потписом или потписима са картона депонованих потписа.  

Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока 

извршења предметне набавке. 

 

Члан 7. 

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза 

Извођача одређивањем Надзорног органа. Наручилац ће обавестити Извођача о одређеном 

Надзорном органу, у року од 3 (три) дана од дана одређивања. 

 

Члан 8. 

Све измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у писаној форми уз 

обострану сагласност уговорних страна. 
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Члан 9. 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу. 

 

 

Члан 10. 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 11. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац и Извођач 

задржавају по 3 (три) примерака. 

 

      ИЗВОЂАЧ :                                                                                      НАРУЧИЛАЦ: 

                                                                                                                    ДИРЕКТОР, 

    ________________                                                                       Драган Веселиновић        
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________ 

________________________________________________________, доставља укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ даје:  

 
                                                         (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности – радови - Текуће одржавање објеката Установе 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА 

 

 

 

ПОТВРДА 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по претходној пријави коју је поднео Наручиоцу и 

обавештењу Наручиоца, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет 

јавне набавке и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.  

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је обавезан који понуђачи морају да испуне како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно 

овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. 
 

 

 
 

 

 


