
1 
 

 

 

Дел.бр.12/70 

Датум: 28.10.2013. 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

предмет јавне набавке: 

јавна набавка мале вредности: набавка  услуга – у вези са грађевинарством – вршење стручног 

надзора приликом извођење радова за II фазу на објекту БМЋХ, израда гл.машинског пројекта 

за прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП Београдске електране,  исходовање 

потребних услова и сагласности надлежних институција за прикључење објекта на комуналну 

инфраструктуру ЈКП Београдске електране, учествовање у тендерској процедури за избор 

извођача радова, израда предмера радова за следећу фазу радова (радови планирани за следећу 

годину), за објекат БМЋХ - за потребе наручиоца  Института за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

врста поступка 

јавна набавка мале вредности 

 

врста предмета јавне набавке 

услуге 

редни број јавне набавке 

Ј.Н.М.В. 5/2013 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

( С А Д Р Ж А Ј ) 

 

У складу са чланом 61.став 4.Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС бр. 124/2012), 

конкурсна документација садржи: 

НАСЛОВ  

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ /стр.3/ 

2.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ - Прилог број 2./стр.4-8/ 

3.УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- Прил. број 3./стр.9-10/ 

4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ-Прилог бр. 4 /стр.11/ 

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Прилог број 5 /стр.12/ 

5а. Образац понуде са спецификацијом – Прилог бр. 5а /стр.13/ 

5б. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/стр.14/ 

5ц. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ /стр.15/ 

6.ВРСТУ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ /СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.-прилог бр.6. /стр.16-23/ 

7.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ-Прилог 7./ стр.24/ 

8. МОДЕЛ УГОВОРА. – Прилог број 8 /стр.25-28/ 

9.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог Бр. 9. /стр.29/ 

10. И З Ј А В У о испуњености услова из члана 75. , став 1, тачка 1-4 /стр.30/ 

11. ИЗЈАВА  да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и др. /стр.31/ 

12. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ /стр.32-33/ 

13. ИЗЈАВА о кадровској опремљености /стр.34/ 

 

 

.................................................................................................................................................................... 

УКУПНО: 34 стране 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.5/2013 

 

Назив и адреса наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан 

Чупић“ ул. Радоја Дакића 6-8, 11070 Нови Београд 

 

Интернет страница наручиоца: www.imd.оrg.rs 

 

Напомена: спроводи се јавна набавка мале вредности 

 

Предмет јавне набавке: Набавка услуга у грађевинарству што подразумева следеће: 

 Вршење стручног надзора приликом извођење радова за II фазу на објекту Банке 

матичних ћелија хематопоезе (БМЋХ) Института за здравствену заштиту мајке и детета 

Србије „Др Вукан Чупић“. 

 Израда Главног машинског пројекта за прикључење објекта на комуналну 

инфраструктуру ЈКП „Београдске електране“. 

 Исходовање потребних услова и сагласности надлежних институција за прикључење 

објекта на комуналну инфраструктуру ЈКП „Београдске електране“. 

 Учествовање у тендерској процедури за избор извођача радова. 

 Израда предмера радова за следећу фазу радова (радови планирани за следећу годину). 

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге у вези са грађевинарством - стручни 

надзор, израда гл.маш. пројекта за прикључење на комуналну инфраструктуру, исходовање 

потребних услова и др., учествовање у процедури за избор извођача радова и израда предмера 

радова /71500000/ 

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Лице за контакт: Маја Алексић, Весна Павловић, Слободан Столић, 3108-250, 3108-162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imd.?rg./
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.Понуђач  доставља понуду на обрасцу (прилог број 5, и 5а – образац понуде)  наручиоца  

Понуда и остала документација, која се подноси уз понуду мора да буде на српском језику. 

 

2.Понуђач обавезно уписује на обрасцу понуде вредност понуде. Цена треба да буде изражена 

у динарима, без пореза на додату вредност.  

Понуђач је у обавези да понуду да до износа процењене вредности јавне набавке:  800.000,00 

дин. без ПДВ-а. 

Наручилац је дужан да одбије све  неприхватљиве понуде. Такође, Наручилац може одбити 

понуде и по посебним основима за одбијање понуде наведеним у Закону о јавним набавкама. 

3.Јавна набавка није обликована по партијама. 

4.Понуда са варијантама није дозвољена. 

5.У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

достављањем допуне, измене или опозива понуде у затвореној коверти са назнаком 

допуна/измена или опозив понуде за ЈН.МВ. бр.5/2013у складу са чланом 87., став 6 Закона/ 

6. Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде, наведе, да ли ће извршење јавне 

набавке делимично поверити подизвођачу, и уколико хоће, да у својој понуди наведе проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% 

предмета набавке. / Образац бр. 5б/ 

7. Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,  у 

обавези да наведе назив подизвођача као и остале податке за идентификацију подизвођача, а 

уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 

уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу омогући на његов захтев приступ подизвођачу, ради провере и 

утврђивања испуњености услова за предметну набавку. 

Понуђач је обавезан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова 

из члана 75. Став 1.тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из 

члана 75.став 1.тачка 5) овог закона  за део набавке  који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке, чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1.тачка 5) ЗЈН, понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела 

набавке. 

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

уговора по спроведеном поступку јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без 

обзира на број подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац  ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају, 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.У том случају наручилац ће 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди под условима 

из члана 80.став 14.ЗЈН. 

 Понуду може поднети и група понуђача, као заједничку понуду под условима из члана 

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

заједничкој понуди, или као подизвођач код другог понуђача.  У  понуди  (обрасцу  понуде),  

понуђач  наводи  на који  начин  подноси  понуду,  односно  да  ли  подноси  понуду 

самостално,  са подизвођачем, или  као  заједничку  понуду.  

 

8. Саставни део заједничке понуде је споразум, којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке из члана 81. Став 4.ЗЈН. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Приликом подношења заједничке понуде група понуђача је у обавези да наведе  имена и 

одговарајуће професионалне квалификације лица, која ће бити одговорна за извршење уговора. 

Приликом подношења  заједничке понуде, уколико   понуду   подноси   група   

понуђача,   у   Обрасцу понуде   навести  све учеснике у заједничкој понуди.  

За   сваког   учесника   у   заједничкој   понуди   попунити, печатом  оверити  и  потписати  

Образац  бр. 5ц – Изјава понуђача који подносе заједничку понуду (који   је   учесник   у   

заједничкој   понуди/копирати у довољном броју примерака)   и  доставити  доказе  о  

испуњености услова из члана 75. и 76.Закона,  на начин предвиђен у конкурсној 

документацији. Обрасци  из  конкурсне  документације,   у    случају подношења  заједничке   

понуде,   се  потписују  и  печатом оверавају   на   начин   предвиђен   конкурсном   

документацијом у  оквиру  '' УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ''. 

9.РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: аванс 100 % од дана испостављања профактуре 

    - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуде 

    - Рок извршења услуга: по захтеву наручиоца, а у складу са понудом извршиоца - . 

 

Податке је понуђач је дужан попунити у образцу бр. 5 

 

10.Цена понуде мора бити исказана у динарима, без обрачунатог ПДВ-а. 

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

92. и 93. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

11.СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

А) Приликом закључења уговора, изабрани понуђач доставља: БЛАНКО СОПСТВЕНУ 

МЕНИЦУ и менично овлашћење за повраћај авансног плаћања   у корист наручиоца Института 

за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, у висини уплаћеног аванса 

која треба да буде са клаузулом „без протеста“, са роком доспећа „по виђењу“ и мора да траје 

најмање до правдања аванса. 

Уз менично писмо, неопходно је да се достави копију ОП Обрасца и картон депоновиних 

потписа за лице које је потписало меницу, као и доказо регистрацији менице. 

 

Менице које се достављају као средство финансијског обезбеђења морају бити прописно 

регистроване код Народне банке Србије, о чему је ивршилац дужан да достави потврду. 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

12. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу добити само по 

писменом захтеву упућеном наручиоцу на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића6-8, 11070 Нови Београд,  и у прописаном року 

у складу са Законом о јавним набавкама,  најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

понуда. 

Наручилац ће у писаном облику у року од 3 дана од дана пријема захтева послати одговор у 

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

интернет страници наручиоца. 

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

начин одређен чланом 20.ЗЈН. 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима, доставља се на исту адресу као и понуда, 

лично, путем поште или у електронском облику. 

Тражење додатних информација, или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном,  

или факсом није дозвољено. 

 

13. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда у складу са 

чланом 93. ЗЈН. 

 

14. У случају спровођења преговарачког поступка преговараће се  о цени. 

 

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА 

Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума „економски најповољнија 

понуда”, у складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама. 

 

Елементи критеријума „економски најповољнија понуда“ су:  

- Понуђена цена – максимално 55 пондера 

- Квалитет – максимално 35 пондера 

- Поседовање сертификата ИСО 9001:2008 – 10 пондера 

 

Понуђена цена 

Најнижа понуђена цена услуга пондерише се са 55 пондера, а остале по следећој формули: 

 

Најнижа понуђена цена   х 55 пондера 

Понуђена цена 

 

КВАЛИТЕТ 

Квалитет се пондерише на основу укупне вредности референтне листе за реализоване послове 

на пројектовању, извођењу или стручном надзору изградње објеката који садрже чисте собе 

и/или на припреми и изради квалификационих докумената и IQ/OQ протокола, за период од 

претходних 5 година, рачунајући уназад од датума објављивања позива за подношење понуда 

за предметну јавну набавку. 

 

Као доказ о вредности пружених услуга, Понуђач у оквиру своје понуде доставља попуњену, 

печатирану и потписану Референтну листу, која садржи податке о референтним наручиоцима, 

врсти иукупној вредности пружених услуга без ПДВ-а, бројеве и датуме уговора или фактура 

на основу којих су услуге пружане. 
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Референтна листа у којој је исказана највиша вредност, пондерише се са 35 пондера, а остале 

по следећој формули: 

 

Референтна листа                                    х35 

Највиша вредност референтне листе 

 

У случају недостављања референтне листе, или достављања неисправних података, понуда 

неће бити одбијена као неприхватљива, већ ће то утицати на пондерисање понуде обзиром да 

вредност референтне листе није одређена као услов, већ као елемент критеријума економски 

најповољније понуде. 

 

Поседовање сертификата ИСО 9001:2008 

 

Понуда Понуђача који поседује сертификат ИСО 9001:2008, сертификован за област која је 

предмет ове јавне набавке, пондерише се са 10 пондера, а понуда која не поседује овај 

сертификат са 0 пондера у делу који се односи на овај елемент критеријума. 

 

Као доказ о испуњености овог елемента критеријума, Понуђач доставља важећи сертификат о 

испуњености стандарда издат од стране овлашћеног акредитационог тела. 

 

У случају непоседовања наведеног сертификата, или недостављања истог, понуда неће бити 

одбијена као неприхватљива, већ ће то утицати на пондерисање понуде обзиром да поседовање 

важећег сертификата ИСО 9001:2008 није одређено као услов, већ као елемент критеријума 

економски најповољније понуде. 

 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, најповољнијом ће се сматрати понуда у 

којој је исказана нижа цена. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену за поједине партије најповољнија ће се 

бирати по редоследу пријема  понуда на архиви Института. 

 

Обавезни услови које мора да испуњава понуђач: 

16.Понуђач је дужан да при састављању своје понуде у наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима радаи заштити 

животне средине – Изјава бр. 11– потписана од стране одговорног лица. 

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

трећих лица сноси понуђач. 

 

18.Захтев за заштиту права може да поднесе свако заинтересовано лице у складу са чланом 148. 

и 151.ЗЈН у  току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу у складу са 

чланом 149. ЗЈН.После одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка у случају јавне 

набавке мале вредности рок за подношење захтева за заштиту права  је пет дана. 

Захтев за заштиту права  задржава  даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са чланом 150. ЗЈН са последицама поднетог захтева за заштиту права и привременим 

мерама. 
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Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

40.000,00 динара са назнаком набавке на коју се односи у складу са чланом 156. ЗЈН. (Број 

жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка 

административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 

Србије).Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева 

за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама.Захтев за заштиту права задржава 

даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву 

за заштиту права, ако Републичка комисија не одлучи другачије. 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 захтева из става 3, члана149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека 

тог рока. 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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

19. Уговор са изабраним понуђачима ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН 
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Прилог бр. 3.  

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – члан 75. ЗЈН 

Комисија за јавне набавке Наручиоца ( у даљем тексту: комисија) ће установити испуњеност 

обавезних услова за учешће одређених у чл. 75. Закона: 

1. Да је Понуђач  регистрован код  код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

- Доказује се  фотокопијом Извода из регистра надлежног органа -  Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда; 

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе,  против привреде, против животне 

средине,примања или давања мита, преваре. 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење 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). 

3. Да понуђачу  није   изречена мера  забране обављања делатности која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуда. 

- Доказује се  потврдом издатом од стране надлежног органа (  Потврде Привредног и 

прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре). 

4. Да је понуђач за текућу годину измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописим Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији. 

- Доказује се потврдом надлежног пореског органа,потврдом надлежног органа локалне 

самоуправе о измирењу других јавних дажбина у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,или потврде  да се 

Понуђач не налази у поступку приватизације. 

5. Да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је прописана. 

 

Докази о испуњености услова  под тачком   2), и  4)не могу бити старији од 2 (два ) месеца пре 

отварања понуда. 
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Доказ о испуњености услова  под тачком 3) мора бити издат после дана објављивања јавног 

позива.  

Испуњеност услова из члана 75. Тачка 1-4, Понуђач може да доказује достављањем 

Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава дате услове /Изјава бр.10/ . Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица-уписаног у регистар или лица које има овлашћење да потпише такву 

изјаву/приложити овлашћење/. 

Доказ из тачке бр. 5. понуђач је дужан да достави у фотокопији. 

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – члан 76. ЗЈН 

1. Пословни капацитет 

Под пословним капацитетом који мора да испуњава Понуђач, подразумева се да је Понуђач 

у последњих 5 година квалитетно окончао пројектовање, извођење или стручни надзор 

изградње најмање два јавна објекта из области здравства или фармацеутске индустрије. 

Понуђач доказује предметни услов листом референтних пројеката са приложеним 

фотокопијама уговора или потврдом овереном од стране референтних наручилаца. 

2. Кадровски капацитет 

Под кадровским капацитетом који мора да испуњава Понуђач, подразумева се да Понуђач 

има најмање: 

- 1 дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом IKS бр. 300 или 400 и 5 година 

радног искуства 

- 1 дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом IKS бр. 310 или 410 и 5 година 

радног искуства 

- 1 дипломираног грађевинског инжењера (саобраћајнице) са лиценцом IKS бр. 315или 

415и 5 година радног искуства 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике (електроенергетске инсталације) са 

лиценцом IKS бр. 350 или 450 и 5 година радног искуства 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике (аутоматика, мерења и регулација) са 

лиценцом IKS бр. 325и 5 година радног искуства 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике (телекомуникационе мреже и системи) са 

лиценцом IKS бр. 353 или 453и 5 година радног искуства 

- 1 дипломираног инжењера машинства са лиценцом IKS бр. 330 или 430и 5 година 

радног искуства 

који су у радном односу код Понуђача или ангажовани уговором о делу. 

 

Кадровски капацитет Понуђач доказује достављањем фотокопија личних лиценци.  
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Прилог бр. 4. 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама(''Службени гласник РС'' бр,124/2012), понуђач у 

поступку јавне набавкемалевредности - набавка  услуга – у везисаграђевинарством– вршење 

стручног надзора приликом извођење радова заII фазу на објекту БМЋХ, израда гл.машинског 

пројекта за прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП Београдске електране,  исходовање 

потребних услова и сагласности надлежних институција за прикључење објекта на комуналну 

инфраструктуру ЈКП Београдске електране, учествовање у тендерској процедури за избор 

извођача радова, израда предмера радова за следећ фазу радова (радови планирани за следећу 

годину), за објекат БМЋХ- за потребе наручиоца Института за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „Др Вукан Чупић“, даје следећу: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да је у поступку јавне набавкемалевредности - набавка  услуга – у 

везисаграђевинарством– вршење стручног надзора приликом извођење радова заII фазу на 

објекту БМЋХ, израда гл.машинског пројекта за прикључење на комуналну инфраструктуру 

ЈКП Београдске електране,  исходовање потребних услова и сагласности надлежних 

институција за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру ЈКП Београдске електране, 

учествовање у тендерској процедури за избор извођача радова, израда предмера радова за 

следећ фазу радова (радови планирани за следећу годину), за објекат БМЋХ- за потребе 

наручиоца Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“за 

потребе Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

ЈН.МВ.бр.5/2013, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима, или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

М.П. 

       

  П О Н У Ђ А Ч 

 

        _______________________________ 

(ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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Образац број 5. 

 

 

ОБРАЗАЦПОНУДЕ 

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА за јавну набавку мале вредности,набавка услуга у грађевинарству, 

71500000 

ј.н. м.в. 5/2013 

 

1. Општи подаци о понуђачу: 

 

Назив 

понуђача:______________________________________________________________________  

Адреса и седиште понуђача:______________________________________________________ 

Матични број понуђача:__________________________________________________________ 

Шифра 

делатности:_____________________________________________________________________ 

Особа за контакт;________________________________________________________________ 

Телефон-

телефакс:______________________________________________________________________ 

Електронска 

пошта:_________________________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача:__________________________________________ 

Број текућег рачуна:_____________________________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање Уговора:___________________________________________ 

2.Број 

понуде:________________________________________________________________________ 

3.Датум сачињавања понуде:______________________________________________________ 

4.Важење понуде: _______________________________________________________________ 

 

Понуду подносим ( заокружити): 

 а) САМОСТАЛНО       б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА           ц) са ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

- Понуђена цена без ПДВ-а_____________________________________________ 

динара 

- Рок и начин плаћања:______________ 

- Рок извршења услуга:________________________________________________ 

(од закључења уговора) 

 

Потпис и печат понуђача 
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 _________________________ 

Образац бр. 5 а – Понуда са спецификацијом 

 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 

 

М.П. 

   

ПОНУЂАЧ 

 

___________________________ 

 

(ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 

Р.бр/ 

ознака 

Назив услуге Цена без 

ПДВ-а 

Износ ПДВ-а Цена са ПДВ-

ом 

1. Вршење стручног надзора 

приликом извођење радова за II 

фазу на објекту Банке матичних 

ћелија хематопоезе (БМЋХ) 

Института за здравствену 

заштиту мајке и детета Србије 

„Др Вукан Чупић“ 

   

2. Израда Главног машинског 

пројекта за прикључење објекта 

Банке матичних ћелија 

хематопоезе Института за 

здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „Др Вукан 

Чупић“ на комуналну 

инфраструктуру ЈКП 

„Београдске електране“. 

   

3. Исходовање потребних услова и 

сагласности надлежних 

институција за прикључење 

доградње објекта матичних 

ћелија хематопоезе Института 

за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „Др Вукан 

Чупић“ на комуналну 

инфраструктуру ЈКП 

„Београдске електране“. 

   

4. Учествовање у тендерској 

процедури за избор извођача 

радова 

   

5. Израда предмера радова за 

следећ фазу радова (радови 

планирани за следећу годину) 

   

 УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ     
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Образац бр. 5б 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку ј.н. мале вредности број ЈН.бр. -5/2013 као 

понуђач ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу 

Редни 

број 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Проценат укупне 

вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, 

а који не може бити већи 

од 50% предмета набавке 

1. 

 

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) 

МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) 

МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Место и датум                                                                                             М.П. 

     (оверава Понуђач) 
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Образац бр. 5ц 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку број ЈН. М.В.бр. -5/2013 као група 

Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:  

Редни 

број 
ПОНУЂАЧ 

Добра која ће 

испоручивати 

1. 

Носилац посла 

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________. 

Место и датум   

М.П. 
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Образац бр. 6. 

 

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ /СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И СЛ. 

 

Услуге морају да буду извршене у свему  у складу са  траженим техничким карактеристикама и 

важећим стандардима, који су описане у Образцу бр. 5а и конкурсној документацији. 

Саставни део конкурсне док. је предмер радова над којима се врши надзор који је предмет ове 

ЈН ставка 1. из обрасца понуде/ оријентациона вредност радова је 3.000.000,00 дин без ПДВ-а/ 

Предмер 

Р.бр/ 

ознака 

Опис позиције Јед. 

мере 

Количина 

 МАШИНСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

А. ТОПЛОТНА 

ПОДСТАНИЦА, РАЗВОД 

ТОПЛЕ ВОДЕ 

  

1. Ливени алуминијумски 

радијатори за рад са водом 

90/70 °C тип FARAL Green, 

G600, производ  FARAL – 

Италија или сл. Испоручује се 

комплет са алуминијумским 

радијаторским слепим 

чеповима, редукцијама, 

спојницама и дихтунзима. 

Радијатори су формирани у 

батерије. Висине члан.680мм. 

бр. 

члан 

169 

2. Прави термостатски 

радијаторски вентили са 

предрегулацијом комплет са 

термостатском главом DN15 

ком 19 

3. Прави радијаторски навијци 

DN 15 

ком 19 

4. Радијаторске конзоле за ливене 

алуминијумске радијаторе, 

комплет са носачима и 

причвсницама 

ком 80 

5. Судови за одзрачивање цевне 

мреже израђени од цних цеви, 

комплет са славином DN10 

следећих димензија: 

Ø 108 x 3,6 дужине 200мм 

ком 6 

6. Након монтаже цевовода, 

извршити испирање истих од 

механичких нечистоћа и 

хемијски третман 

заантикорозивну заштиту 

унутрашњих површина 

цевовода. 

паушал 1 
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Плаћа се паушално 

 УКУПНО ПОЗИЦИЈА 

А. 

  

 ХИДРОТЕХНИЧКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

Б. ФЕКАЛНА 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

  

 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ   

1. Обележавање трасе   

 Пре почетка радова, потребно 

је обележити трасу, са свим 

њеним елементима 

(хоризонтални и вертикални 

преломи трасе, шахтови...) 

Обрачун: по м'  обележене 

трасе. 

м' 64 

2. Укидање постојеће 

инсталације 

  

 Идентификација, ископ и 

вађење постојећих цеви 

канализационе мреже и 

објеката на мрежи са одвозом 

на место на удаљености до 

2км, које одреди надзорни 

орган,а потом и затрпавање 

рова земљом из ископа на 

месту где ће се налазити 

новопројектовани објекат. 

Обрачун: паушално 

паушал 1 

 УКУПНО ПРЕТХОДНИ 

РАДОВИ 

  

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

1. Ископ рова   

 Ручни ископ у земљи III 

категорије, са планирањем и 

набијањем дна,ради полагања 

цеви. Радове дубине преко 1,5 

м разупирати. У растреситом и 

нестабилном терену радове 

треба разупирати ако је дубина 

мања од 1,5м. У цену је 

урачунато и евентуално 

црпљење воде из ровова. 

Ископани земљани материјал 

потребан за затрпавање 

депоновати са једне стране 

рова на удаљености од 1м од 

ивице рова како би се са друге 

могло несметано прићи и 

приступити уграђивању песка 

и монтажи цеви. Ископ 

извршити у свему према 

приложеним цртежима, 

техничким прописима и 

упутствима надзорног органа. 

Обрачун: по м3ископа. 

м3 84 

2. Ископ за шахтове   
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 Ископ у земљи III категорије за 

израду шахтова. Ископ се 

врши ручно у зависности од 

дубине ископа. Радове дубине 

преко 1,5м разупирати. 

У растреситом и нестабилном 

терену радове треба 

разупирати ако је дубина мања 

од 1,5м. У цену је урачунато и 

евентуално црпљење воде воде 

из ровова. 

Обрачун: по м3 ископа. 

м3 16 

3. Затрпавање дела рова око 

цеви песком 

  

 Набавка, транспорт, 

разношење песка дуж рова са 

разастирањем и планирањем 

по дну рова у слоју дебљине 

d=10цм и набијањем до 

потребне збијености, затим 

извршити уграђивање песка у 

рову око и изнад цеви d= 30цм 

подбијањем и набијањем до 

потпуне збијености. 

Обрачун: по м3 уграђеног 

материјала. 

m3 21 

4. Затрпавање рова шљунком   

 Набавка, транспорт и 

затрпавање рова шљунком. 

Затрпавање вршити у 

слојевима од 20-30цм уз 

набијање до 90% збијености по 

Проктору. 

До дубине од 1,0м  изнад 

темена цеви, збијање вршити 

само ручно. Преко 1,0м дубине 

збијања је могуће извршити и 

машински, а по упутствима и 

препорукама произвођача 

цеви. 

Највећа величина зрна 

(комада) материјала за 

затрпавање не сме прећи 

гранулацију од 30мм 

Затрпавање рова почети тек по 

одобрењу надзорног органа. 

Обрачун: по м³ уграђеног 

материјала. 

м³ 6 

5. Затрпавање рова земљом из 

ископа 

  

 Затрпавање се врши земљом из 

ископа, у слојевима од  20-

30цм, уз набијање и 

истовремено вађење подграде, 

уколико је има. 

Обрачун: помm3 уграђеног 

материјала. 

м³ 55 

6. Одвоз вишка земље   
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 Одвоз вишка земље из ископа, 

преостале након затрпавања 

рова, ан депонију коју одреди 

надзорни орган. 

У цену је урачунат превоз 

земље са утоваром, 

транспортом, истоваром и 

разастирањем на депонији која 

је на удаљености од 2км. 

Обрачун: по м3 самоникле 

земље. 

м³ 100 

 УКУПНО ЗЕМЉАНИ 

РАДОВИ 

  

 БЕТОНСКИ РАДОВИ   

1. Ревизиони шахтови   

 Набавка материјала, транспорт, 

справљање, уграђивање и 

неговање водонепропусног 

бетона MB-35 за израду 

ревизионих шахтова. 

Набавка материјала, транспорт, 

справљање, уграђивање и 

неговање водонепропусног 

бетона MB-35 за израду 

ревизионих 

армиранобетонских силаза 

према цртежима из прокекта. 

При бетонирању уградити 

пењалице и у зидовима 

оставити отворе за пролаз 

цеви. Све унутрашње 

површине омалтерисати 

цементним малтером у два 

слоја (први дебљине 1,5цм у 

размери 1:2и други дебљине 

0,5цм у размери 1:1 са 

глачањем до црног сјаја). Шахт 

са унутрашње стране 

заштитити пенетратом. 

У цену по јединици мере је 

урачунат бетон, бетонско 

гвожђе (120кг/м3), оплата, 

малтер, пењалице, израда 

бетонског прстена за 

фиксирање поклопца на шахту 

(са потребном арматуром). 

Обрачун по м3 уграђеног 

бетона. 

м³ 8 

 УКУПНО БЕТОНСКИ 

РАДОВИ 

  

 МОНТЕРСКИ РАДОВИ   

1. Пластичне ПВЦ 

канализационе цеви 

  

 Набавка, транспорт и монтажа 

канализационих цеви и 

фазонских комада од тврдог 

ПВЦ-а. 

По завршетку монтаже мреже 
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сви отвори-прикључци морају 

бити затворени (заптивени) 

одговарајућим поклопцима до 

пуштања инсталације у рад. 

Заптивање наглавака врши се 

са заптивним дихтунгом-

прстеном, према препоруци 

произвођача. 

Ревизиони комади морају бити 

правилно дихтовани са 

одговарајућим поклопцима и 

гуменим дихтунзима. 

По завршетку монтаже мреже 

извршити испитивање на 

водонепропустљивост. 

Обрачун по м’ стварно 

уграђених цеви. 

 Ø 250мм м’ 5 

 Ø 200мм м’ 16 

 Ø 160мм м’ 44 

2. Ливено-гвоздене пењалице   

 Набавка, тарнспорт и уградња 

ливено-гвоздених пењалица 

DIN1212 у шахтове 

канализације. 

м’ 30 

3. Ливено-гвоздени поклопци   

 Набавка, транспорт и монтажа 

ливено-гвоздених поклопаца за 

ревизионе силазе који се 

постављају на шахтовима. 

Поклопци су округли чистог 

отвора 600мм. Монтажу и 

уградњу поклопаца извести 

према детаљима у пројекту и 

упутствима надзорног органа. 

Плаћа се по комаду уграђеног 

поклопца. Поклопци корисне 

носивости: 250 KN 

ком 6 

4. Веза на постојеће ревизионо 

окно 

  

 Позиција обухвата разбијање 

зида постојећег окна на датој 

дубини, монтирање 

одговарајућег везног комада, 

заливање истог бетоном како 

на делу зида окна, тако и на 

делу непосредно испред окна. 

Унутрашњу површину зида 

постојећег окна на делу 

пробоја пажљиво обрадити и 

омалтерисати. 

По завршеним радовима 

проверити да ли у постојећим 

канализационим цевима има 

отпадних материјала од 

рушења и по потреби цеви 

очистити од истог. 

У цену улази сав утрошак 

ком 1 
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материјала и радне снаге. 

Обрачунава се по комаду 

извршене везе. 

 УКУПНО МОНТЕРСКИ 

РАДОВИ 

  

 ОСТАЛИ РАДОВИ   

1. Испитивање цевовода   

 Испитивање изведене 

канализације на 

вододржљивост према 

важећим прописима. 

Плаћа се по м испитане 

канализације. 

м’ 64 

2. Геодетско снимање   

 Пре затрпавања рова извршити 

снимање изведеног стања и 

уношење у пројектну 

документацију ради израде 

„пројекта изведеног објекта“. 

Обрачун: по м' картиране 

мреже. 

м’ 64 

3. Постојећа фекална 

канализација  Ø250 која се 

штити од објеката 3 и 4 

  

 - Рушење тротоара и коловоза 

и враћање у првобитно стање 

- Обележавање трасе 

- Ископ рова 

- Затрпавање дела рова око 

цеви песком 

-Затрпавање рова шљунком 

-Затрпавање рова земљом из 

ископа 

-Одвоз вишка земље 

- Замена постојеће цеви за F.K. 

Ø250 

-Заштитне челичне цеви 

419,1х6,3мм 

Набавка, транспорт и монтажа 

спиралних челичних цеви са 

спољном антикорозивном 

заштитом за осигурање цеви 

испод објекта. Обрачун по  м’ 

монтиране цеви. 

м2 

 

м’ 

м3 

м3 

 

м3 

м3 

 

м3 

м’ 

 

м’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

20 

27 

7 

 

20 

27 

 

27 

15 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кишни сливник   

 Набавка, транспорт и монтажа 

кишног сливника на крају 

риголе на платоу, а према 

графичкој документацији датој 

у пројекту, уз сагласност 

надзорног органа. Сливник тип 

III Ø450/150мм са таложником 

ком 1 
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и решетком. 

Обрачун по комаду. 

 УКУПНО ОСТАЛИ 

РАДОВИ 

  

 УКУПНО ПОЗИЦИЈА 

Б. 

  

Ц. ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

 ДИСТРИБУЦИЈА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 

ОБЈЕКТУ 

  

1. Разводне табле   

 -HM 

-HATS 

-HD 

-Помоћна челична 

конструкција за ношење 

разводних табли и кабловских 

регала, израђена од 

одговарајућих челичних 

профила, са фарбањем 

профила заштитном и 

завршном бојом, са монтажом 

табли.  

ком 

ком 

ком 

кг 

1 

1 

1 

150 

 УКУПНО   

2. Каблови и кабловски прибор   

 Каблови изведени са жилама 

од бакра, са полгање по 

перфорираним и решеткастим 

кабловским регалима или по 

конструкцији објекта, са 

извођењем веза на оба краја, 

следећих типова и попречних 

пресека: 

N2HX-J,1kV 

4x95мм2 

4x25мм2 

5x10мм2 

5x6мм2 

5x4мм2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м 

м 

м 

м 

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

50 

40 

15 

65 

 УКУПНО   

 ИНСТАЛАЦИЈА ЗА 

НАПАЈАЊЕ 

ТЕХНОЛОШКИХ 

ПОТРОШАЧА 

  

1. Разводне табле   

 -HTHM 

-HTHD 

-HUPS 

-Помоћна челична 

конструкција за ношење 

разводних табли и кабловских 

регала, израђена од 

одговарајућих челичних 

профила, са фарбањем 

профила заштитном и 

завршном бојом, са монтажом 

ком 

ком 

ком 

кг 

1 

1 

1 

150 
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Услуге које су предмет ове јавне набавке, ставке 2. и 3. се односе на израду пројекта 

прикључења грејања за зграду ЈБМЋ. Главни пројекат ЈБМЋ се налази у Техничкој служби 

института и може се извршити увид уз договор са пом. дир. за техничку подршку; Слободан 

Столић тел.064/8668610 

 

Услуга која је предмет ЈН, ставка 4, се односи на израду предмера за остатак радова на 

изградњи ЈБМЋ. Подаци за предмер се могу добити из главног пројекта ЈБМЋ, контакт 

Слободан Столић 064/8668610 

 

табли. 

 УКУПНО   

 ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ОСВЕТЉЕЊА И 

ПРИКЉУЧНИЦА ОПШТЕ 

НАМЕНЕ 

  

1. Разводне табле   

 -HOPP 

-HOPS 

-HOPD 

-Помоћна челична 

конструкција за ношење 

разводних табли и кабловских 

регала, израђена од 

одговарајућих челичних 

профила, са фарбањем 

профила заштитном и 

завршном бојом, са монтажом 

табли. 

ком 

ком 

ком 

кг 

1 

1 

1 

150 

 УКУПНО   

 УКУПНО ПОЗИЦИЈА 

Ц. 

  

Д. ДЕО 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 

РАДОВА 

  

1. Део интегрисане телефонско 

рачунарске мреже 

  

 -Испорука и монтажа кабла 

FTP cat 6, halogen free  за 

прикључнице, Teldor или 

одговарајући 

-Кабл JH(St)H 30x2x0,6мм 

- Испорука и уградња 

безхалогене ПВЦ цеви  ø16мм 

-Испорука и уградња 

безхалогене ПВЦ цеви ø20мм. 

- Испорука и монтажа 

кабловског перфорираног 

регала  100x50мм, са  
елементима за причвршење на 

зид . 

-Испорука и монтажа 

кабловског перфорираног 

регала200x50мм, са 

елементима за причвршење на 

зид. 

м 

 

 

 

м 

м 

 

м 

 

м 

 

 

 

м 

2600 

 

 

 

20 

1200 

 

650 

 

95 

 

 

 

15 
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Образац бр. 7.                              

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88.ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 

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 

у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака, или модела, ако су израђени у 

складу са техничким  спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

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

 

 

 

 Структура трошкова припремања понуде: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

М.П 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

        _______________________________ 

 (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ  

        ПРИЛОГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Прилог број 8. 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке бр. 5/2013, а у складу са наводима 

конкурсне документације, између: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(у даљем тексту Извршилац) 

и 

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  

ЧУПИЋ“,  Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, кога заступа в.д. директора Проф.др Радован 

Богдановић (у даљем тексту: Наручилац) 

 

 

 

Члан 1. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог Уговора је набавка услуга -у вези са грађевинарством – вршење стручног надзора 

приликом извођење радова за II фазу на објекту БМЋХ, израда гл.машинског пројекта за 

прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП Београдске електране,  исходовање потребних 

услова и сагласности надлежних институција за прикључење објекта на комуналну 

инфраструктуру ЈКП Београдске електране, учествовање у тендерској процедури за избор 

извођача радова, израда предмера радова за следећ фазу радова (радови планирани за следећу 

годину), за објекат БМЋХ - за потребе наручиоца  Института за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „Др Вукан Чупић“, 71500000,по јавној набавци мале вредности  бр.5/2013. 

 

Члан 2. 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Уговор се закључује за период до __.__.2013.године.  

 

Члан 3. 

 

ЦЕНА 

Цена услуга је утврђена из понуде број број ___ од __.__.2013.године, по позиву Наручиоца 

објављеном на Порталу јавних набавке дана 28.10.2013.године,која је саставни део уговора. 

 

               Вредност набавке: ____________________________________ дин. без ПДВа, 

                                                ____________________________________ дин. са ПДВ-ом. 

 

Цена уговорених услуга је фиксна и не може се мењати до коначног извршења уговора. 

 

Члан 4. 
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом 

која је саставни део Уговора - 100 % аванс а по  уплати средстава од стране Министраства 

здравља. 

 

Члан 5. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Наручилац је обавезан да приликом закључења уговора, Извршиоцу преда сву потребну 

документацију неопходну за извршење уговорених услуга и предузме све друге радње које су 

са његове стране неопходне за успешну реализацију уговора. 

 

Члан 6. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Извршилац је обавезан да уговорене услуге пружи својим кадровским капацитетом у 

уговореном року и за уговорену цену, у свему према правилима струке. 

Извршилац услуга Наручиоцу гарантује за квалитетно извршење свих уговорених услуга. 

Извршилац је дужан за сваки недостатак у пружању уговорених услуга и за сваку штету која 

наступи његовом кривицом. 

Извршилац ће бити позван да све евентуалне недостатке и насталу штету отклони у року од 10 

дана од позива Наручиоца. 

Уколико Извршилац у уговореном року не приступи отклањању недостатака Наручилац има 

право да све недостатке отклони путем трећег лица на терет Извшиоца. 

Извршилац је обавезан да уредно извршава све остале послове предвиђене овим уговором и 

правилима струке. 

 

Члан 7. 

 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши у року од ___ дана од дана закључења 

уговора. 

Извршилац има право на продужење рока за извршење уговорених услуга у случају више силе 

и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу уговорних обавеза. 

 

Члан 8. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Најкасније до закључивања Уговора  се доставља меница за повраћај авансног плаћања и то: 

БЛАНКО СОПСТВЕНА МЕНИЦА и менично овлашћење за озбиљност понуде у корист         

наручиоца Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, у 

износу  авансне уплате  која треба да буде са   клаузулом „без протеста“, са роком доспећа „по 

виђењу“. 

Уз менично писмо, неопходно је да се достави копија ОП Обрасца и картон депоновиних 

потписа за лице које је потписало меницу, као и доказ о регистрацији менице. 
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Менице које се достављају као средство финансијског обезбеђења морају бити прописно 

регистроване код Народне банке Србије, о чему је ивршилац дужан да достави потврду. 

 

Члан 9. 

 

ВИША СИЛА 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датуму престанка више силе, уговорене 

стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) 

часа. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као 

виша сила. 

 

Члан 10. 

 

СПОРОВИ 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, 

а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 11. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

У случajу дa Извршилaц нe испуни свojу oбaвeзу у угoвoрeнoм рoку, укoликo нe извршава 

услуге у склaду сa спeцификaциjoм нaручиoцa и сa пoнудoм и нeблaгoврeмeнo извршaвa 

угoвoрeнe услуге, Нaручилaц je oвлaшћeн дa oдбиje приjeм услуга и jeднoстрaнo рaскинe 

угoвoр, o чeму би oдмaх, писaним путeм oбaвeстиo Извршиoцa. 

Угoвoрнa стрaнa нeзaдoвoљнa испуњeњeм угoвoрних oбaвeзa другe угoвoрнe стрaнe мoжe 

зaхтeвaти рaскид угoвoрa и прe истeкa рoкa нa кojи je зaкључeн. 

Рaскид угoвoрa сe зaхтeвa писaним путeм сa рaскидним рoкoм oд 10 дaнa, рaчунajући oд дaнa 

приjeмa oбaвeштeњa другe угoвoрнe стрaнe. 

У случajу рaскидa угoвoрa из стaвa 1. oвoг члaнa, oбe угoвoрнe стрaнe су дужнe дa извршe свoje 

дoспeлe oбaвeзe нaстaлe дo дaнa jeднoстрaнoг рaскидa Нaручиoцa или Извршиoцa. 

 

Члан 12. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је 

дат у писаном облику. 

 

 

 

Члан 13. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

 

Члан 14. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

На све што није предвиђено овим Уговором непосредно ће се примењивати одредбе 

позитивних прописа. 
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Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку страну. 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

Наручилац:                   Извршилац: 

Институт за здравствену заштиту                                                         

____________________________ 

мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“                                           

                                                                                                             ___________________________                                      

Подизвођач/ Учесник у заједничкој  

 В.д. директора проф. др Радован Богдановићпонуди 

    _____________________________ 

 

 

 

 

    _____________________________    

(ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ  

ПРИЛОГ) 
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Прилог бр.9. 

 

 

 

 

У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' бр. 124/2012), дајем 

следећу  

 

 

 

 

И З Ј А В У  

о прихватању услова у јн.мв.бр.5/2013 

 

 

 

Прихватам у потпуности све услове наведене у јавном позиву и конкурсној документацији у 

поступку ј.н. мале вредности, за набавку редни број  

5/2013- набавка набавка услуга -у вези са грађевинарством – вршење стручног надзора 

приликом извођење радова за II фазу на објекту БМЋХ, израда гл.машинског пројекта за 

прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП Београдске електране,  исходовање потребних 

услова и сагласности надлежних институција за прикључење објекта на комуналну 

инфраструктуру ЈКП Београдске електране, учествовање у тендерској процедури за избор 

извођача радова, израда предмера радова за следећ фазу радова (радови планирани за следећу 

годину), за објекат БМЋХ - за потребе наручиоца  Института за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „Др Вукан Чупић“, по којима подносим своју понуду.  

 

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора о јавној набавци.  

 

        

             

      П О Н У Ђ А Ч 

 

  

             

  ______________________________ 

  

   

             

  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

             

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

 

 

 

          М.П. 

 (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА  

 

ПОПУНИ И ПОТПИШЕ 

ПРИЛОГ) 
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Изјава бр. 10 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 77., став.4 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' бр. 

124/2012), дајем следећу  

 

 

 

 

И З Ј А В У  

о испуњености услова из члана 75. , став 1, тачка 1-4,  у јн.мв.бр.5/2013 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам у потпуности 

све услове наведене у чл.75, став 1 тачка 1-4, ЗЈН,за ј.н. мале вредности-редни број 5/2013- 

набавка услуга -у вези са грађевинарством – вршење стручног надзора приликом извођење 

радова за II фазу на објекту БМЋХ, израда гл.машинског пројекта за прикључење на 

комуналну инфраструктуру ЈКП Београдске електране,  исходовање потребних услова и 

сагласности надлежних институција за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру ЈКП 

Београдске електране, учествовање у тендерској процедури за избор извођача радова, израда 

предмера радова за следећ фазу радова (радови планирани за следећу годину), за објекат 

БМЋХ - за потребе наручиоца  Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др 

Вукан Чупић“, по којима подносим своју понуду. 

 

 

           

             

   П О Н У Ђ А Ч 

 

 

             

  ______________________________ 

 

 

             

  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

             

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

  

 

 

        МЕСТО ПЕЧАТА  

 

 (ПОНУЂАЧ ЈЕ 

ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И  

 

ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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Изјава бр. 11 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА   

да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да је ималац права 

интелектуалне својине 
 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао 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. 

 

 

 

 

        

             

     П О Н У Ђ А Ч 

 

  

             

  ______________________________ 

 

 

             

  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

             

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

 

 

 

         МЕСТО ПЕЧАТА  

 

      (ПОНУЂАЧ ЈЕ 

ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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ФИНАНСИЈСКА  ГАРАНЦИЈА ЗА повраћај авансног плаћања 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОНУЂАЧА: 

 

Понуђач, је дужан да приликом подношења понуде достави изјаву / оверену и потписану /да ће 

приликом потписивања уговора доставити захтевано средство обезбеђења повраћаја авансног 

плаћања.  

Инструмент обезбеђења плаћања је сопствена бланко меница. 

 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платог промета, 

Дужник     :____________________________ 

______________________________________ 

Адреса: _______________________________ 

______________________________________ 

Мат.бр. _______________________________ 

ПИБ    ________________________________ 

 

И  З  Д  А  Ј  Е  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

За корисника бланко, соло менице 

КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ:____________________________________________________ 

Текући рачун: _____________________________ код  _______________________________ 

Матични број: _____________________________ПИБ ______________________________ 

 

             Предајемо Вам бланко, соло меницу и овлашћујемо 

__________________________________________ као Повериоца, да сваку појединачно може 

попунити на износ до ___________________ динара (словима 

________________________________________  динара) за износ дуга са свим  припадајућим 

обавезама и трошковима по основу обезбеђења –повраћаја авансног плаћања  по Уговору о 

јавној набавци бр. __________________ од _____________ године, овлашћујемо 
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______________________ као Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, 

вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника – 

Издаваоца менице ____________________________ на терет рачуна Дужника а у корист рачуна 

Повериоца.  

               Менице су важеће и у случају да у току трајања  понуде дође до промене лица 

овлашћених  за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 

Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 

Дужника и свих других промена од значаја за правни промет. 

 

Датум издавања Овлашћења      

________________________ М.П.      _____________________________ 

                                                                                       потпис овлашћеног лица Дужника  
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ИЗЈАВА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

 

Ми, ____________________________ из ___________________________, овим документом 

изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да поседујемо све потребне 

људске ресурсе за адекватно пружање услуге, као и да су подаци које смо унели у овај 

документ потпуно истинити.  

 

Р.б Име и презиме Занимање (стручна 

спрема) 

Број година 

искуства 

1    

2    

3    

4    

5    

6.    

7.    

 

У_________________________________ 

          Место      Датум 

      _______________________________  

 Потпис 

____________________________ 

  Име и презиме     

М.П. 

 

Напомена: Табелу је потребно попунити, уз вођење рачуна да се подаци поклапају са подацима 

из уговора. 

Уз сертификате,  достављају се и копије уговора о радном ангажовању. 


