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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 

124/2012, 14/15,68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 



елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 90/18-10/1 од 12.09.2018.године и  

Решења о образовању комисије за јавну набавку број 90/18-10/2  од 

12.09.2018.године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуга- израда идејног пројекта енергетске санације дела 

објекта  Дома здравља Брус- ламела А 

 ЈНМВ бр. 10/18 
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I- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ..................................... ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

Адреса: …........................................ БРУС, Краља Петра Првог бр.9 

Интернет страница:......................... www.dzbrus.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 број 10/18 је услуга: набавка услуга- израда ИДП 

енергетске санације дела објекта Дома здравља Брус- ламела А 

ОРН: 71242000- израда пројеката и нацрта 

 

4. Контакт (лице или служба)  

 

Лица за контакт:  Драгана Живадиновић, дипл.правник 

 

Е - mail адресe: pravnadzbrus@gmail.com 

 

Број факса: 037/826-657 
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр.10/18 је услуга –  набавка услуга- израда ИДП 

енергетске санације дела објекта Дома здравља Брус- ламела А 

 
ОРН: 71242000- израда пројеката и нацрта 

 

 

2. Процењена вредност јавне набавке 

 

Процењена вредност јавне набавке је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 
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III – ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 
1. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

 

Потребно је да пројектант изради: 

- Пројекат архитектуре, 

- Пројекат водовода и канализације, 

- Пројекат машинских инсталација, 

- Елаборат енергетске ефикасности, 

- Пројекат електроинсталација, 

- Пројеката телекомуникација, 

- Главни пројекат заштите од пожара, 

- Пројекат дојаве пожара, 

- Пројекат видео надзора. 

 

НАПОМЕНА:  

1. Садржај документације и ниво обраде мора бити у свему према важећим 

прописима и правилницима за ову врсту документације и конкурсној 

документацији. 

2. Сви пројекти морају бити међусобно усаглашени. 

Техничка документација треба да садржи и: 

➢ Опис радова у свим израђеним предмерима и предрачунима радова 

треба да буду детаљни, без фаворизовања прозвођача опреме, 

материјала и др. Опис радова не треба да садржи изричит назив 

произвођача опреме, материјала и др. или, уколико је то неопходно, уз 

назив произвођача додати „ или одговарајуће“ у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

➢ Предмер свих грађевинских и грађевинско-занатских радова обавезно 

мора да садржи доказнеице мера. Предрачун радова терба да буде 

ислазан без и са ПДВ-ом. Збирна рекапитулација треба да укључује 

вредности из свих пројеката/ делова техничке документације који се 

на тај објекат односе. 

➢ Сва графичка документација израђује се у аналогној и електронској 

форми- у форматима pdf, dwg i dwf, са квалификованим потписом, у 

складу са законом којим се уређује електронски документ. 

➢ Сви цртежи обавезно морају садржати обележене конструктивне осе 

објекта 
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       2. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

            Објекат Дома здравља Брус се налази у ширем центру општине Брус,  

ул. Краља Петра I бр.9, на кат пар. Бр. 1013/1 КО Брус. Грађен је осамдесетих 

година прошлог века- састоји се од ламеле А,Б,Ц. На ламелама Б,Ц вршена је 

санација и адаптација. Пројектом санације и адаптације је неопходно 

предвидети следеће радова на ламели А: 

- замена спољашње и унутрашње столарије према Елаборату енергетске 

ефикасности, 

- израда „demit fasade“ према Елаборату енергетске ефикасности, 

- замена инсталација водовода и канализације у свим просторијама и свих 

санитарија, 

- замена постојећих сијалица и арматура LED расветом, замена осталих 

елемената електричних инсталација по потреби према стању на објекту, 

- замена подних и зидних облога, кречење и санирање свих зидних и 

плафонских површина. 

 

Укупна корисна бруто површина објекта износи око 1560 m2. Састоји се од 

сутерена, приземља и једног спрата.  Спољне димензије објекта Ламеле А 

износе дужина х ширина х висина = 31,5 х 13,5 х 11,7 м. Висина сутерена 

износи 3,40 м, висина приземља 4,15 м, а висина спрата је 4,18 м.  

Објекат је изграђен у скелетном систему. Стубови и греде су од армирано- 

бетонски, а спољни зидови су од опеке 12 cm и армираног бетона 15 cm, 

обострано малтерисани продужним малтером дебљине 2 cm, без 

термоизолације. Међуспратна конструкција је ситно ребраста, „ авраменко“. Под 

на тлу је изграђен од тампон шљунка 12 cm, заглављеног бетона 8 cm, 

хидроизолације 1 cm, бетона 5 cm и подне облоге или керамичких плочица, у 

зависности од немене просторије. 

 

Прозори на објекту- ламели А су PVC, димензија 90/197cm, 90/60 cm, 80/80 cm, 

294/215 cm, 294/180cm, 181/197 cm, 98/130 cm, 160/210 cm. PVC преграде са 

вратима, три надсетла и фиксним крилима су димензија 292/303 cm, 303/303 cm, 

160/220 cm.  

Грејна површина објекта износи 1.350,00 m2. 

Изведени кровни покривач је од ребрастог лима, без термоизолације. 

Пројектну документацију потребно је израдити у дигиталној форми (на начин и 

у формату дефинисаним Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

као и Техничким упутством о форматима електронских докумената техничке 

документације и достављању кроз систем ЦЕОП) и снимити на трајни медиј 

(ЦД или ДВД диск) и у аналогној форми одштампану на папиру, спаковану и 

повезану у свеске и оверену од стране одговорних пројектаната, главног 

пројектанта и овлашћеног лица пројектне огранизације, све у комплету у 3 (три) 

примерка 
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. И 76. ЗАКОНА 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. 

ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 

75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то да поседује: 

1)потребан кадровски капцитет :  

• Да има у радном односу или по уговору ангажованог инжењера  са 

важећом лиценцом Инжeњерске коморе Србије број 

•  300- један  инжењер 

•  313 или 314 - један инжењер 

• 330- један инжењер 

•  350- један инжењер 

•  353- један инжењер 

• 381- један инжењер 
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2) потребан финансијски капацитет: да понуђач у предходне три 

обрачунске године ( 2017,2016,2015) није пословао са губитком и 

да у последњих 6 месеци, који предходе месецу у коме је објављен 

позив за подносшење понуда, није био у блокади. 

3) Потребан пословни капацитет: да је у периоду од 5 ( пет) 

година пре објављивања позива за подношење понуда, извршио 

услугу израде следеће техничке документације: 

- најмање 5 пројеката за изградњу или реконструкцију или 

санацију или адаптацију објеката јавне намене, на основу 

којих је добијена грађевинска дозвола, односно одобрење 

за извођење радова било ког јавног објекта бруто 

површине преко 1.000 m2.  

          4)  да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације. 

 

1.3 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 

4) Закона. Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске 

капацитете за понуђача. 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тачка 

1),2),4),5) Закона, додатне услове из члана 76. став 3. Закона ( да над њим 

није покренут поступак стечаја или ликвидације) и из члана 76. став2. 

Закона ( услов у погледу финансисјког капацитета). 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1) Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 

доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом.  

Уколико понуђач подноси  понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 

да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу IV одељак 4.) потписану од стране подизвођача и оверену 

печатом. 

 

Испуњеност додатних услова у погледу кадровског капацитета за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

-копија личних лиценци, 

-копија Потврда ИКС-а чија је лична лиценца приложена и који су 

пријављени у понуди, иста важећа; 

            - доказа о запослењу/ радном ангажовању: 

(за запослене на неодређено или одређено време код понуђача: 

фотокопија уговора о раду, за лица ангажована ван радног односа код 

понуђача копија уговора о ангажовању ( уговор о привремено 

повременим пословима, или други у складу са Законом о раду) 

 

Испуњеност додатних услова у погледу финансијског капацитета за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

-потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном. 

текућем рачуну за предходне три обрачунске године ( 2017,2016,2015)  

- потврде о броју дана неликвидности  коју издаје НБС која ће обухватити 

захтевани период;  
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Испуњеност додатних услова у погледу пословног капацитета за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

-Потписана и оверена потврда Наручиоца / Инвеститора ( образац 

Потврде) 

 

Понуђач је у обавези да достави попуњену, потписану и печатом оверену 

референтну листу, која је саставни део конкурсне документације. 

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова 

из тачке 1.2. подтачка 4), који је предвиђен и одредбама  члана 76. став 3. 

Закона и услова из члана 76. став 2. у погледу потребног финансијксог 

капацитета. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођачи не могу 

допуњавати потребне кадровске капацитете за понуђача. 

 

    Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

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

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

интернет страницама надлежних органа. 

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

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набаве услуга- израда ИДП енергетске санације дела 

објекта Дома здравља Брус- ламела А испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатни услов и то да над њим није покренут 

стечај или ликвидација. 

 

 

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 понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуга – израде идејног пројекта енергетске 

санације дела објкета Дома здравља Брус- ламела А, број 10/18, испуњава све 

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

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1.Подизвођач  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2.Подизвођач  и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

у време објаве позива за подношење понуде; 

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

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

на њеној територији); 

5.Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине; 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом.  
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V- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 

Брус, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга- израда ИДП енергетске 

санације дела објекта Дома здравља Брус- ламела А, ЈНМВ бр.10/18 –  

НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

28.09.2018. године до 11:00 часова.  

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

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

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

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

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом и неће се узети у разматрање, већ ће 

неотворена бити враћена понуђачу. 

Отварање понуда: 28.09.2018.године у 12:00 часова у Дому здравља Брус, 

администрација, канцеларија помоћника директора 1.спрат. 

Понуда мора да садржи ( уредно попуњене и оверене) следеће обрасце: 

- Образац понуде  – поглављеVI  

- Образац структуре цена са упутством о попуњавању- поглавље VII 

- Образац Изјаве о испуњености услова – поглавље IV  

- Образац Изјаве о независној понуди – поглавље X 

- Образац изјаве о обиласку локације- поглављеVIII 

- Модел уговора – поглавље IX 

- Потврде наручиоца- поглавље XI 

- Референтну листу – поглавље XII 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 

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

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате 

у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава 

под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 

Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани 

и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3.ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована у партијама. 

 

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: Дом здравља 

Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 Брус,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга- израда ИДП енергетске санације 

дела објекта Дома здравља Брус- ламела А, ЈНМВ бр.10/18 –  НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга- израда ИДП енергетске санације 

дела објекта Дома здравља Брус- ламела А, ЈНМВ бр.10/18 –  

НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга- израда ИДП енергетске санације 

дела објекта Дома здравља Брус- ламела А, ЈНМВ бр.10/18 –  

НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- израда ИДП енергетске 

санације дела објекта Дома здравља Брус- ламела А, ЈНМВ бр.10/18 –  

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. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 

81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања не може бити краћи од  90 дана  од дана испостављања уредне 

отпремнице- а потом и фактуре који испоставља понуђач, а којим је потврђена 

испорука документације. Услов за доставу фактуре је потврда од стране 

комисије Наручиоца да је пројекта документација у складу са захтевима 

Наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

9.2. Захтев у погледу рока израде документације 

 

Рок израде пројекта и предаје документације   не може бити дужи од 30 дана од 

дана закључења уговора. 

Место испоруке добара  – на адресу наручиоца: 

Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220, Брус 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 

додату вредност. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке,  трошкови испоруке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима.  
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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 

финансија и привреде. 

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

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. 

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

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу Дом 

здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 Брус, електронске поште на e-

mail: pravnadzbrus@gmail.com или факсом на број 037/826-657 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 задодатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 

бр. 10/18. 

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.  
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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. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 

наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је„ најнижа понуђена цена“. 

 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исти број бодова при пондерисању, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 

израде документације. У случају истог  рока, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољније биће изабрана 

понуда понуђача која је прва пристигла на писарницу наручиоца. 
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17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

  

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

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

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail: pravnadzbrus@gmail.com, факсом на број 

037/826-657 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 

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

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 

за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У 

том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

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

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  

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

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

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

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од 60.000,00 динара (број рачуна: 840- 30678845-06 , шифру плаћања: 153 или 

253, позив на број: подаци о броју или ознаци јацне 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, назив уплатиоца, односно подносиоца ззп за којег је 

извршена уплата таксе).  

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

 

20. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 1. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја 

о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. 3ЈН. 

 2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 

који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 3. Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 

образложити, објавити на порталу јавних набавки  и доставити понуђачима у 

року од три дана од дана доношења одлуке. 

 4. Наручилац је дужан у року од пет дана од дана коначности одлуке о 

обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка 

јавне набавке, на Порталу јавних набавки. 

 5. Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке 

одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. ст. 3. 3ЈН. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 5 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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22. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне 3 (три) године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (уколико су исти 

захтевани конкурсном документацијом) 

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

4) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног конкурсном 

документацијом, 

5) понуђени рок плаћања је краћи од прописаног конкурсном 

документацијом, 

6) понуђени рок пружања услуга је краћи од прописаног конкурсном 

документацијом 

       7)  у другим случајевима предвиђеним Законом 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона.  

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

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 

став 2. тачка 5) Закона.  
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VI- OБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - 

израда ИДП енергетске санације дела објекта Дома здравља Брус- ламела А, 

ЈНМВ број 10/18 

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) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  c) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Датум                                                                                  Потпис понуђача 

_________________                                                      _______________________ 
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ/ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди/ 

подизвођача 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди/подизвођача 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди/ 

подизвођача 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 
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. 

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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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 
- израда ИДП енергетске санације дела објекта Дома здравља Брус- ламела А 
 

Цена пројектне документације   Износ у динарима: 

Цена без ПДВ-а  

_____________ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом  

_____________ динара 

Обрачунати  ПДВ (____%) У к у п н о : 

_____________ динара 

 

- Рок и начин плаћања: _________________________________________ 

 

 

- Место испоруке пројекто техничке документације :  

           Дом здравља Брус, Краља Петра I бр.9, 37220 Брус 

 

-Рок за решавање рекламације(не дужи од 8 дана) : ___ дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији. 

 

- Рок важења понуда: _____ дана од дана отварања понуде(не краћи од 60 дана). 

 

- .Рок завршетка документације _______ од дана потписивања уговора(не дужи 

од 30 дана). 
 

 
 
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. Понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

____________________________________________________________________ 
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VII- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ О 

ПОПУЊАВАЊУ 
 

 

 

 

Предмет набавке: израда ИДП енергетске санације дела објекта Дома 

здравља Брус- ламела А 

 

 

Укупна вредност 

   без ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а Укупни износ  

ПДВ-а  

 

Укупна вредност са 

         ПДВ-ом 

Остали 

трошкови 

1 2 3 4 5 

 

 

 

    

 

 

 

УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ: 

- У колони 1 уписати укупну вредност за понуђену партију без ПДВ-а 

- У колону 2 уписати стопу ПДВ-а за понуђена добра 

- У колону 3 упистаи укупан износ ПДВ-а за понуђена добра 

- У колону 4 уписати укупну вредност понуђених добара са ПДВ-ом 

- У колони 5 уписати евентуално остале трошкове. 

 

 

 

 

   Датум                                              М.П.                                          Понуђач 

________________                                                                  _______________                    
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VIII- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 

 

 

 

И З Ј А В А  

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 10/18  

 

 

 

 

Изјављујем да је дана ___________. 2018. године, представник понуђача 

_____________________________________________извршио обилазак локације, 

за јавну набавку број 10/18 – Набавка услуга израда ИДП енергетске санације 

дела објекта Дома здравља Брус- ламела А, и да је исти стекао увид у све 

потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.  

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

понуђача 

 

М. П 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Обилазак локације је извршен  дана ______________ године у 

____________ часова уз присуство запослениог код Наручиоца 

______________________________________ ( име и презиме) 

-За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава 

само понуђач. 

-За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 

посла - овлашћени члан групе понуђача.      

     

______________________________________________________________ 
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IX - МОДЕЛ УГОВОРА 
израда ИДП енергетске санације дела објекта Дома 

здравља Брус- ламела А 

 

 Закључен између: 

 

1. Дома здравља Брус, са седиштем у Брусу, ул. Краља Петра I бр.9, ПИБ 

101138818, МАТ. БР.17254197, кога заступа директор др Миломир Петровић  

 ( у даљем тексту: Наручилац услуга) 

2. _______________________________________________, са седиштем у 

______________________,улица _______________________, ПИБ 

_______________________, мат.бр. ___________________________, кога 

заступа ________________________________( у даљем тексту : Извршилац),  

са понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима ( заокружити) 

    а) ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

    б) ________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________ 

Основ уговора: ЈНМВ бр.10/18- услуга израда ИДП енергетске санације дела 

објекта Дома здравља Брус- ламела А ( попуњава наручилац) 

Број и датум одлуке о додели уговора : број __________ од ____________ године 

Понуда изабраног понуђача број _________ од ____________ године 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза између 

уговорних страна у вези израде ИДП енергетске санације дела објекта Дома 

здравља Брус- ламела А.  

Члан 2. 

Извршилац услуга је дужан да послове из члана 1. овог уговора изведе својим 

средствима и својом кадровским капацитетеом , у складу са техничким 

спецификацијам наручиоца, пројектним задатком Наручиоца, као и важећим 

прописима и стнадрадима за ову врсту посла. 
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Садржај и ниво обраде пројкетне документације треба у свему да буду према 

важећем Закону о планирању и изградњи, подзаконским актима и свим осталим 

позитивним прописима који се односе на објекте из ове области, као и изабраној 

понуди понуђача број __________ од __________. Године. 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују цену за вршење услуга из предмета овог Уговора у 

износу од  _____________динара без ПДВ-а (словима:________________),  

односно ______________динара са ПДВ-ом (словима:_____________________) 

и не може се повећавати. 

 Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује 

сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих позитивних 

одредаба Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл. Гласник РС" бр. 

62/13,30/2018) као и других прописа који ову област уређују. 

Фактура које у сваком свом елементу не испуњава услове да буду 

прихваћена као рачуноводствена исправа неће бити прихваћена као основ за 

исплату по овом Уговору. 

Члан 4. 

 Наручилац се обавезује да плати извршене услуге на рачун Извршиоца 

број _________________________који се води код банке________________ у 

року од ________  (___________________) дана од дана пријема исправно испостављене  

фактуре  

Члан 5. 

Извршилац услуга се обавезује да послове из овог уговора изврши у року од 

_____________ од дана закључења истог. 

Извршилац услуге је дужан да у случају потребе за продужењем рока за 

извршење овог уговора, упути Наручиоца писани захтев са детаљним 

образложењем и то најкасније 8 дана пре истека уговореног рока, како би се 

размотрила оправданост захтева и у случају сагласности, уговорени рок 

продужио закључењем анекса овог уговора. 

Члан 6. 

Уколико  Извршиоц не испуни своје обавезе или у уговореном року не 

обави услуге из члана 2. овог Уговора, према потребама Наручиоца, обавезан је 

да за сваки дан закашњења плати  Наручиоцу на име уговорне казне износ од 

0,5% од цене услуге. 

 Уколико укупна висина уговорне казне коју по основу из претходног 

става Извршиоц плаћа Наручиоцу пређе 10% од укупне вредности фактурисане 

услуге, Уговор се сматра раскинутим. 

Члан 7. 

Ако се приликом техничке контроле пројекта установи да пројекат има 

очигледне мане, грешке или недостатке, такве мане ће се записнички 

констатовати. 

Извршиоц такве недостатке мора отклонити најкасније у року од 5  дана 

од дана сачињавања записника о рекламацији. 

_________________________________________________________________  
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Члан 8. 

 За  извршење  услуга наведених у чл.2. овог уговора наручилац се 

обавезује  да извршиоцу обезбеди  несметан приступ у раду на терену као и сву 

расположиву документацију потребну за правилно извршење јавне набавке. 

 

Члан 9. 

   Извршилац се обавезује да услуге изведе у складу са позитивним 

законским прописима који регулишу ову област, правилима струке и 

професионалном  одговорношћу, на начин да сви делови документације буду 

међусобно усаглашени, уз поштовање интереса Наручиоца у свакој фази 

извршења овог уговора. 

Пре предаје пројекта Извршилац је дужан да уколико то наручилац захтева, 

изврши претходну презентацију комплетног пројекта. 

 

Члан 10. 

Извршилац услуге се обавезује да без писане саглласности Наручиоца неће 

током рада објављивати, нити чинити доступним трећим лицима документацију 

и податке на пословима који су предмет овог уговора, било у целини било у 

деловима. 

Члан 11. 

Уговорне стране могу бити ослобођене одговорности у одређеним случајевима 

које су наступиле независно од њихове воље, а које ни пажљива страна не би 

могла избећи нити отклонити њихове последице, а настале су после закључења 

овог уговора и спречавају његово извршење у целеини или делимично. 

Члан 12. 

Комуникација између Наручиоца и Извршиоца услуге обављаће се у писаној 

форми, у складу са чланом 20. Закоан о јавним набавкама.  

Члан 13. 

     Свака од уговорних страна има право на раскид уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране, уз отказни рок од 8 ( 

осам) дана рачунајући од дана достављања писменог обавештења о 

једностарном раскиду овог уговора. 
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Члан 14. 

 

  За све што није  регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

 

 Уговорне стране су сагласне  да евентуалне  спорове  који проистекну из 

овог уговора реше споразумно, а уколико до споразума не дође, исти ће се 

решавати пред надлежним судом-  

 

Члан 16. 

 

 Овај уговор ступа на снагу  даном потписивања истог од стране обе 

уговорне стране и траје до испоруке предмета уговора. 

 

Члан 17. 

 

 Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка, од којих свакој 

уговорној страни припада по 2 (два) примерка. 

 

 

               ИЗВРШИЛАЦ                                                                  НАРУЧИЛАЦ 

_________________________                                                   __________________ 

                                                                       

                

 

Напоменa: Oвај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. Aко понуђач без оправданих разлога одбије 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,наручилац 

ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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X- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 

понуђач________________________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 

и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

_______________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке услуга- израда ИДП енергетске санације дела објекта 

Дома здравља Брус- ламела А, ЈНМВ бр.10/18,  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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XII – ПОТВРДА НАРУЧИОЦА  

 

Назив наручиоца изведених радова: ____________________________ 

Седиште наручиоца: _______________________ 

Матични број: ____________________________ 

ПИБ: ____________________________________ 

 

На основу члана 76. став2. Закона о јавним набавкама, наручилац издаје 

 

П О Т В Р Д У 

 

  да је понуђач ______________________________________________________ 

                           ( назив, седиште пружаоца услуге) 

 

За потребе Наручиоца _________________________________________________, 

 

извршио следеће услуге : _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

   ( навести врсту услуге ) 

 

у вредности од ______________________________________  динара без ПДВ-а, 

 

на основу уговора број __________________ од _____________________ 

 

Бруто површина објекта: ______________________ 

 

Извођач радова је радове изводио као : главни извођача, подизвођач, члан групе 

                                                                         ( заокружити) 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се 

не може употребити. 

 

Контакт лице наручиоца : ________________________, тел. __________________ 

 

 

Датум:                                                       М.П.                 Потпис овлашћеног лица                 

наручиоца изведених радова 

 _____________________________ 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој понуди могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност .   
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XIII – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

Ред.бр. 

 

Наручилац Пројекат Година 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. 

 

 

 

 

   

 

 

4. 

 

 

 

   

 

 

5. 

 

 

 

   

 

Напомена: Понуђач је у обавези да уз реферетну листу достави и потврду Наручиоца. 

 

 

Датум:                                                             М.П.                                  Понуђач  

__________________                                                                     ___________________ 
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