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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 09-

873-1/20 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 09-873-2/20 

припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

за јавну набавку мале вредности – уградња система за повећање притиска у 

хидрантској мрежи 

ЈН бр. 09-873/20 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 

 

 

 

 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4.  

 

 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

10.  

IV Критеријуми за доделу уговора 18. 

V Обрасци који чине саставни део понуде 18.  

VI Модел уговора 31. 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 38. 

VIII Образац изјаве о техничкој опремљености 46. 

IX Образац референтне листе 47. 

X Потврда о реализацији раније закључених уговора 48. 

XI Образац потврде о обиласку локације 49. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО 

Адреса: ул. Цара Лазара 52/А,36000 Краљево 

Радно време: Пон.-Пет. од 07:00 до 15:00  

Интернет страница: www.toplanakv.rs  

 

2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.09-873/20 су радови– – уградња система за повећање 

притиска у хидрантској мрежи 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови, 31122000-7 

Генераторске јединице 

 

 

3. Партије 

Јавна набавка није обликована у више партија. 

 

4. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Драган Балшић, дипл. маш. инг. 

Е - mail адреса и број факса: office@toplanakv.rs, 036/314-895 

Радно време: Пон.-Пет. од 07:00 до 15:00 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

За  потребе  Инвеститора  Град  Краљево  ЈЕП „Топлана“ уговорила је и извела 

радове на изградњи   хидротехничких инсталација за изградњу контејнерске 

котларнице у насељу „Хигијенски завод“, на к.п. бр.1764/36, 1764/9 и 1764/29, све 

у К.О.Краљево, у Краљеву. у складу са  уговором број 1221/19 од 26.07.2019. 

године односно 95/19 од 26.07.2019 

 
ВОДОВОДНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Пројектном документацијом предвиђена је изградња спољне хидрантске 

мреже са водомерном шахтом. У водомерној шахти ВШ, је предвиђена 

уградња водомера, за хидрантску мрежу. 

Прикључење објекта на водоводну мрежу се врши на постојећем водоводу у чвору 

прикључка Ч1, која се налази у улици Др Зоре Илић Обрадовић (6. Септембра). 

Постојећи цевовод је изграђен од азбест-цементних цеви пречника 100 мм и према 

условима надлежног комуналног предузећа у њему је измерен притисак од 2.5 бара. 

У   складу   са   техничким   условима   предвиђена   је   замена   постојећег   крака   

водоводне   мреже    (који   је незадовољавајућег пречника 80мм) од чвора Ч1 до 

чвора прикључка Чпр. Радове на замени (реконструкцији) уличне  мреже,  

пројектоване  од  ХДПЕ  110мм  за  радни  притисак  од  10  бари,  изводи  надлежно  

комунално предузеће. 

 

ХИДРАНТСКА МРЕЖА 

У складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске 

мреже за гашење пожара (Сл. гласник бр.3/2018), пројектован је прстенасти систем 

спољашње хидрантске мреже од ПЕ ДН 110 мм. Потребна количина воде према  

противпожарним  условима  је  10  л/с  (категорија  К4,  запремина  мања  од  5  000  

м3). Спољашња противпожарна мрежа састоји од 2 противпожарна надземна 

хидраната ДН 80 мм, означених у ситуационом плану НХ1 и НХ2. Према  

противпожарним  условима  за  спољашњу  хидрантску  мрежу  је  предвиђен  

истовремени  рад  два хидранта укупног капацитета 10,0 л/с. На основу изведеног 

прорачуна усвојене су ПЕХД водоводне цеви Ø110мм за радне притиске од 10 

бара. Хидрауличким прорачуном је приказано да постојећи цевовод од азбест-

цементних (АЦ) цеви пречника 100мм, са притиском у мрежи од 2,5 бара, не може 

да задовољи потребе за хидрантском водом за гашење пожара, па је неопходна 

уградња уређаја за повишење притиска – хидростанице. Усвојена је хидростаница 

типа ЦАЛПЕДА БС2Ф 2НМ 40/20Д/Б, са хидрауличким перформансама Q=10 л/с, на 

Х=4,2 бара, снаге Н=2x4 кW. Хидростаница поседује две пумпе од којих је једна радна 

а друга резервна, обесу  протока од по 10л/с. 

 
Ходростаница поседује резервни извор напајања електро егрегат који у случају 
нестанка електричне енергије аутоматски преузима напајање хидростанице и осталих 
виталних сигурниосниих система у котларници. Електро агрегат је ближе дефинисан 
у свесци 4 електренергетског пројекта. 
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ГЛАВНО НАПАЈАЊЕ КОТЛАРНИЦЕ - 

МРЕЖА 

Према  условима  добијеним  од  локалног  дистрибутера  по  ЦЕОП:  РОП-КРА- 

13532-ЛОЦ-2/2018, објекат гравитира ка ТС  »Хигијенски завод 2« и за потребе ове 

котларнице одобрена је снага од 24,33кВ, са називном струјом главних осигурача 

40А.Објекат се напаја са постојећег МРО који се налази у улазу зграде и напаја 
колтарницу преко директне мерне групе. 

 
РЕЗЕРВНО (РЕДУДАНТНО) НАПАЈАЊЕ КОТЛАРНИЦЕ  –  ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧНИ 

АГРЕГАТ 

Обзиром на класу и категорију објекта, као и вредности технолошких параметара који  

се  могу  јавити  у номиналном радном режиму објекта при  погону на мазут, 

неопходно је обезбедити редудансу електричног напајања. При испаду система 

напајања електричном енергијом од локалног дистрибутера (МРЕЖА), неопходно је 

обезбедити даљи несметан рад следећих система: 

Систем / уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи  за гашење пожара, 

Систем за одржавање притиска на систему производње и дистрибуције топлотне 

енергије. Систем резервног (редудантног) напајања електричном енергијом састоји се 

од  дизел-електричног  агрегата.  Сам  систем,  као  и  припадајући  напојни  каблови  и 

електрични развод нужне енергије, димензионисани су тако да могу издржати пуно 

(инсталисано, не једновремено) електрично оптерећење при укључењу свих потрошача 

на напред наведеним системима. Систем резервног (редудантног) напајања опремљен је 

сопственим регулатором  за  детекцију  испада  једне  или  више  фаза,  као  и  потпуног  

одсуства напајања на електричној мрежи. У таквим ситуацијама локални регулатор 

врши аутоматску манипулацију  на  склопној  опреми   (пребацивање  са  мрежног  на  

генераторско напајање дизел-агрегата), као и стартовање дизел мотора за гоњење 

генератора. 

Систем резервног (редудантног напајања) представља компактну целину која се  

састоји  од  резервоара  дизел  горива  (110  л),  дизел  мотора  33  кW,  синхроног 

генератора 3x400В, разводног ормана са склопном енергетском комутаторском 

опремом и соственим (локалним) регулатором. 

 

РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Од МРО до новопројектованог ормана РО-Е/А постоји напојни кабл који задовољава 

новопројектовано стање. Из овог ормана врши се напајање свих потрошача  мазутне  

котларнице,  система  за  одржавање  притиска  воде  и  напајање гасног контејнера. За 

критичне системе (диктир систем и систем за подизање притиска хидрантке  мреже) 

обезбеђује  се  редудантност  електричног  напајања  преко  дизел агрегата. У складу са 

напред наведеним, новопријектовани разводни орман РО-Е/А се израдјује као серијски 

спојени самостојећи разводни ормар састављен од два поља - поље "НУЖНЕ" енергије 

(агрегатска редуданца) и поље "ОБИЧНЕ" енергије. У поље "НУЖНЕ" енергије 

смешта се ПЛЦ систем са напајањем 24 ВАЦ и 24 ВДЦ, УПС уређајем, склопном 

опремом на напонским нивоима 24 ВАЦ и 24 ВДЦ, склопном опремом за диктир 

систем и систем за подизање притиска хидрантске мреţе. У поље "ОБИЧНА" енергија 

смешта се остала опрема - према графичкој документацији. 
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Због нагиба пода на новопројектованом месту уградње разводног ормана РО-Е/А 

потребно је урадити, од челичних кутијастих профила, димнзија 50x50 мм, носећу 

конструкцију предметног разводног ормана. Орман, комплет са фабричким постољем 

100 мм, се насадјује на челично постоље од »Л« профила 50 мм, које је део носеће 

конструкције. Ради стабилности, разводни орман РО-Е/А се, додатно, анкерише у 

горњим тачкама (2 ком), за зид на који се наслања. 

ПНК регали сигнално командних каблова који раде на сниţеним вредностима напона 

(24 В и мање), као и комуникациони каблови МОДБУС РТУ, БАЦНет и еБУС мреже, 

воде се ПНК регалима 100/50 мм, који се постављају непосредно изнад таванице 

објекта мазутне котларнице. ПНК регали електро енергетских инсталација и сигнално 

комадних каблова напопонског нивоа 230 ВАЦ воде се ПНК регалима 

100/50 и 200/50 мм. Ови регали се постављају 30 цм испод ПНК регала каблова 

снижених вредности напона. Дуж  целе трасе ова два система кабловских регала су 

физички одвојена минимално 30 цм (и у случају вертикала ка разводном орману). 

Напајање   гасног  контејнера  се  врши   преко  кабла  ПП00-Y  5x2.5мм2, 

провученом кроз ПЕХД цев Ø40мм. Кабл се поставља паралелно поред топловода на 

растојању прописаном за овај вид инсталација. Контејнерска котларница поседује свој 

електроразводни орман електроенергетских инсталација и системе аутоматског 

управљања. Поред напојног кабла, кроз ову цев се провлаче и командно сигнални 

каблови  напонског нивоа 230 ВАЦ.  Кроз  другу  ПЕХД  цев Ø40мм провлаче се 

сигнални каблови напонског нивоа 24 В, као и комуникациони каблови (МОДБУС 

РТУ и еБУС). 

Напајање  система  одрţавања  притиска  врши  се  каблом  ПП00-Y  5x6мм2, 

провученим кроз цев ПЕХД Ø40мм. Кабал се поставља паралелно поред цевовода од  

воде на растојању  прописаном за  овај  вид инсталација.  Према  пројекту  ВК  у 

случају нестанка електричне енергије долази до пребацивања тока вод на обилазни вод 

при чему се може наставити гашење пожара и без присуства напона. 

Постојећи разводни ормани се демонтирају. При томе, у функцији остаје само 

постојећи ПЛЦ систем (пребацује се у новопројектовани разводни орман РО-Е/А). 

 

У току градње након уговарања указали су се додатни радови а који нису били 

уговорени. Обим неуговорених радова је пристекао из два разлога: Промена 

Техничких услова Јавног предузећа ЈП Водовод из Краљева и Захтева МУП 

Републике Србије, сектора за ванредне ситуације у Краљеву за примену мера 

противпожарне заштите а који се односе на подизање притиска у хидрантској 

мрежи са резервним извором напајања. Неуговорени радови ван наведеног 

уговора су неопходни да се изведу  како би омогућили услове за завршетак радова 

по основном уговору. 

 

Предмет јавне набавке су радови – извођење радова  из техничког описа а који нису 

предмет уговора број 1221/19 од 26.07.2019 у складу са техничком спецификацијом 

која следи 

 

Предмет јавне набавке је ближе одређен у делу 3. Техничке спецификације. 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови, 

31122000-7 Генераторске јединице 
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2.2 Обилазак места извођења радова 

 

У циљу ближег упознавања са радовима и доброг сагледавања обима посла датог у 
предмеру радова, у поглављу II конкурсне документације, Техничка спецификација, 
наручилац ће омогућити заинтересованим лицима обилазак места извођења радова. 
 
Обилазак места извођења радова је могуђе извршити у периоду од другог до деветог 
дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 
уз претходну најаву на телефон: 064/8238508, лице за контакт Драган Балшић. 
 
О извршеном обиласку места извођења радова, заинтересованом лицу ће бити 
издата потврда коју треба да приложи уз своју понуду. 
 
 
 

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA 
 
 

Red. 
broj 

 

Opis 
Jedinica 

mere 

 

Količina 

 

 

1. 
Isporuka i montaža HIDROSTANICE CALPEDA BS2F 
2NM40/20D/B, koja služi za podizanje pritiska u 
hidrantskoj mreži. 

 

 

kompl 

 

 

1 

 

 
2. 

Isporuka i montaža grejnih električnih kablova u 
kompletu sa regulatorom za vođenje zadate 
temperature i potrebnim materijalom za elektro ormar 
koji služi za napajanje grejnih kablova. 

 

 
kompl 

 

 
1 

 

 
 
 

3. 

Izrada i montaža zaštine kućice za hidrostanicu. 
Zaštitna kućica dimenzije 2,25mx1,8mx1,9m se 
izrađuje od čeličnih profila dimenzije 40x40x3mm i 
oblaže se termoizolacionim panelima debljine 120mm 
u kompletu sa vratima širine 1,6m i visine 1,9m i svim 
potrebnim opšivkama. 

 

 
 
 

kompl 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

Isporuka i montaža Frekventnog regulatora IP 55, 
2.2 KW 
Napajanje: 380-415 V, ± 10%, 50/60 Hz 
Nominalna struja: 5.6 A 
Maksimalna izlazna struja (60s): 6.2A 
Nominalna prividna snaga: 4.0 kVA 
Nominalna snaga motora: 2.2 kW 
Max. disipacija snage: 88 W 
Komunikacija: MODBUS RTU 
Dimenzije (VxDxŠ): 420x242x195 mm 
Masa: 13.5 kg 
FC102, DAnfoss ili slično 

 

 
 
 
 
 
 
 

kompl 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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5. 

Isporuka i montaža neprekidnog napajanja - UPS 
Za obezbedjivanje napajanja PLC sistema i automatike 
dizel agregata u slučaju prekida mrežnog napajanja. 
Tehničke specifikacije: 
- Snaga 1500 VA 
- Integrisana prenaponska zaštita 
- Operativno vreme baterija: 6 minuta na punom 
opterećenju 
- Komunikacioni interfejs: USB 
- Drivers and Utilities 
- Software za iščitavanje arhiva UPS uredjaja, 
uključujući i konfigurisanje i parametriranje 

 

 
 
 
 
 
 
 

kompl 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

6. 

Isporuka i montaža kompletne opreme za video nadzor 
koji obuhvata sledeće: mrežni video snimač, četiri 
kamere, monitor, PoE switch, konektori, kablovi, nosači 
i kompletan instalacioni materijal sa povezivanjem i 
puštanjem u rad. 

 
 
 

kpl 

 
 
 

1 

 

 
 

 
7. 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Dizel 
agregata tip ECOBOX 40 snage 40KVA u Stand by 
režimu, kontejnerski set, opremljen za automatski 
start, sa ATS ormanom za automatsko 
prebacivanje mreža agregat. 

 
 

 
komada 

 
 

 
1 

 

8. 
Isporuka, montaža i povezivanje kabla PP00-Y 
4x16mm2. 

 

metara 
 

30 

 

9. 
Isporuka, montaža i povezivanje kabla PP00-Y 
5x2.5mm2. 

 

metara 
 

30 

 
10. 

Isporuka i montaža okiten cevi fi40. Obračun po 
dužnom metru 

 

metara 
 

40 

 
11. 

Isporuka, montaža i povezivanje kabla PP00-Y 
3x1.5mm2. 

 

metara 
 

30 

 

 

12. 

Isporuka i montaža pocinkovane trake Fe/Zn 
25x4mm u temelju sa varenjem za armaturu, i 
vezu sa postojećim uzemljenjem kotlarnice. 

 

 

metara 

 

 

40 

 

13. 
Isporuka i montaža uzemljivačke sonde dužine 
l=1.5 metar 

 

komada 
 

1 

 

14. 
Nabavka, isporuka i postavljanje ukrsnih komada 
sa tri ploče. 

 

komada 
 

8 

 

15. 
Punjenje dizel agregata gorivom i puštanje u rad 
uz asistenciju ovlašćenog servisera. 

 

kpl 
 

1 
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16. 

Iskop rova za polaganje kablova od dizel sgregata 
do stare kotlarnice. Stavka obuhvata i potrebno 
isecanje betonskih površina, zatrpavanje rova i 
vraćanje u prvobitno stanje. 

 

 
 

kpl 

 

 
 

1 

 

 

17. 

Ručni Iskop zemlje III kategorije i priprema 
podloge za betoniranje temelja. Dimenzija iskopa 
3,5m x 1,8m x0,3m 

 

 

m³ 

 

 

1,9 

 

 

18. 
Betoniranje temelja za dizel agregat dimenzije 
3,5x1,8x0,4m u kompletu sa potrebnom armaturnom 
mrežom. 

 

 

m³ 

 

 

2,52 

 

19. 
Izrada i montaža ograde visine 2m oko agregata sa 
jednom ulazno-izlaznom kapijom. 

 

m 
 

11 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

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

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 

2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 
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; 

 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији; 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време. подношења понуде. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 

 

 

1) Финансијски капацитет: 

Услов: 

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2017., 2018. и 2019.) за 

које су достављени подаци мора да буде већи од 18.000.000,00 динара; 

(2) да понуђач у периоду од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објављивања) није 

био неликвидан. 

Докази: 

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и 

биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за 

претходне три обрачунске године (2017, 2018. и 2019.). 

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности или је издат 

пре дана објављивања јавног позива на Порталу УЈН, понуђач је дужан да достави 

Потврду Народне банке Србије издату након објаве јавног позива на Порталу УЈН да 

понуђач није био неликвидан. 

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по 

систему простог књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране 

надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање 

делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

- Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат 

пословања (паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 09-

873/20 

 12/ 49 

  

 

2) Пословни капацитет: 

Услов: 

1. Да је понуђач у претходних осам година од дана објаве Позива на Порталу јавних 

набавки реализовао најмање 5 уговора у укупној вредности од најмање 15.000.000,00 

динара без пореза на додату вредност, самостално или као члан групе понуђача (коме је 

Споразумом о заједничком извршењу било поверено извршење тог посла), од чега један 

уговор у минималној вредности од 3.000.000,00 а који се односе на предмет јавне 

набавке. 

Докази: 

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац 

Референтне листе (Образац 8), који је дат у Поглављу IX Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране Наручилаца наведених у 

Референтној листи, који је дат у Поглављу IX Конкурсне документације. 

Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других Наручилаца на 

њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи 

Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу Наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

- својство у коме је наступао (извођач, подизвођач, учесник у заједничкој понуди) 

- изјава да су радови за потребе тог Наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- контакт особа Наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица и печат Наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: 

- Фотокопије Уговора на које се потврда односи, 

- Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 

извођење следећих радова: монтаже опреме која је предмет јавне набавке, земљаних 

радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, 

инсталерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. 
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Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

 Назив опреме      Количина  

 Теретно возило, минималне носивости 3 т  1  

 Багер или комбинована машина    1  

 Гарнитура за гасно заваривање и сечење   1  

 Апарати за заваривање електролучним поступком 1  

 Струјни агрегат минималне снаге 6,5 кW   1  

 

Доказ: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно 

бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим 

датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од 

стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) 

доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу; 

д) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза 

регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије 

саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан 

отварања понуде. 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености (Образац 7), 

који је дат у Поглављу VIII Конкурсне документације. Образац мора бити оверен 

печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 

 

 

4) Кадровски капацитет: 

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем извршилаца и квалификацијама 

извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 10 извршилаца, од тога: 

- најмање 1 дипломираног инжењера грађевинарства који поседују важећу 

лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу бр. 410 - који ће решењем 

бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 
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- најмање 2 дипломираног инжењера машинства који поседују важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу бр. 430 - који ће решењем бити 

именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

 

- најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседују важећу 

лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу бр. 450 - који ће решењем 

бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

 

- најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује важећу 

лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу бр. 352 - који ће решењем 

бити именован за одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 

 

- најмање 1 дипломирани инжењер електротехнике који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу бр. 453 - који ће решењем бити 

именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

 

- најмање 1 заваривача са важећим сертификатом према SRPS EN 287-1 или SRPS 

EN ISO 9606-1 за поступак 111; 

 

- најмање 2 заваривача са важећим сертификатом према SRPS EN 287-1 или SRPS 

EN ISO 9606-1 за поступак 311; 

 

Напомена: један заваривач може имати сертификат за више поступака. 

 

Доказ: 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне 

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 

позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду или М-А образац, 

 

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 

послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са 

законом о раду, односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

 

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 

лиценцу) да су носиоци лиценци измирили чланарину за текућу годину. Фотокопије 

потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим 

потписом; 

 

д) фотокопија важећег уверења о стручној оспособљености заваривача (атести) 

према СРПС ЕН 287-1, односно СРПС ЕН ИСО 9606-1:2015, за поступке 111 и 311. 
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5) Сертификати 

Услов:   

Понуђач мора да поседује важеће сертификате за област која одговара предметној 

јавној набавци и то: 

- Систем менаџмента квалитетом (СРПС) ИСО 9001 – 2015, 

- Заштита животне средине (СРПС) ИСО 14001 – 2015, 

- Безбедност на раду ОХСАС 18001 – 2008, 

- Систем менаџмента енергијом СРПС ЕН ИСО 50001 - 2012 

 

Доказ: 

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда: 

ИСО 9001 - систем менаџмента квалитетом, ИСО 14001 - заштита животне средине, 

ОХСАС 18001 - безбедност на раду, или одговарајуће. СРПС ЕН ИСО 50001 - 2012- 

систем менаџмента енергијом 

У складу са чланом 73. ЗЈН Наручилац је дужан да прихвати све ознаке које потврђују 

да добра, услуге или радови испуњавају захтеве одговарајуће ознаке. 

 

 

Обилазак локације и увид у постојећу документацију 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда Наручилац ће омогућити 

обилазак локације за предметну јавну набавку. 

Обилазак места извођења радова је могуђе извршити у периоду од другог до деветог 

дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

уз претходну најаву на телефон: 064/8238508, лице за контакт Драган Балшић. 

О извршеном обиласку места извођења радова, заинтересованом лицу ће бити издата 

потврда о обиласку локације (Образац 10) коју треба да приложи уз своју понуду. 

(Поглавље XI Конкурсне документације). 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних 

у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4.  у складу са чл. 

77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 

том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 

6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

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. 

 

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 

доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

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

одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
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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.Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 

дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде и кривично дело примања мита; 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 зсконских 

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). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Испуњеност додатних услова понуђачи доказују на начин описан у делу додатних 

услова. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

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

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
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одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

истом понуђеном ценом  

 

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У 

случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок 

извођења радова и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 

 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 

7) Образац изјаве о техничкој опремљености (Образац 7); 

8) Образац референтне листе (Образац 8); 

9) Образац потврде о реализацији раније закључених уговора (Образац 9); 

10) Образац потврде о обиласку локације (Образац 10). 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку уградње 

система за повећање притиска у хидрантској мрежи, ЈН број 09-873/20 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ПОВЕЋАЊЕ 

ПРИТИСКА У ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

45 дана након испостављене 

ситуације 

 

Рок важења понуде 

 

__________дана 

(не краћи од 60 дана) 

 

Рок за завршетак радова 

 

_____________дана 

(не дужи од 45календарских 

дана од дана увођења у посао) 

 

Гаранција за изведене радове 

 

_______________месеци 

(не краћа од 24 месеца) 

 

Место извршења радова 

 

Краљево, насеље „Хигијенски 

Завод“ 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М.П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

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

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

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

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

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

понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 09-

873/20 

 23/ 49 

  

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Предмет ЈН 

Ј. мере 
Количи

на 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1  2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Isporuka i montaža 

HIDROSTANICE CALPEDA 

BS2F 

2NM40/20D/B, koja služi za 

podizanje pritiska u hidrantskoj 

mreži. 

 

 

kompl 

 

1 

    

Isporuka i montaža grejnih 

električnih kablova u kompletu sa 

regulatorom za vođenje zadate 

temperature i potrebnim 

materijalom za elektro ormar koji 

služi za napajanje grejnih kablova. 

 

 

kompl 

1 

    

Izrada i montaža zaštine kućice za 

hidrostanicu. Zaštitna kućica 

dimenzije 2,25mx1,8mx1,9m se 

izrađuje od čeličnih profila 

dimenzije 40x40x3mm i oblaže se 

termoizolacionim panelima debljine 

120mm u kompletu sa vratima 

širine 1,6m i visine 1,9m i svim 

potrebnim opšivkama. 

 

 

kompl 

1 

    

Isporuka i montaža Frekventnog 

regulatora IP 55, 

2.2 KW 

Napajanje: 380-415 V, ± 10%, 

50/60 Hz 
Nominalna struja: 5.6 A 

Maksimalna izlazna struja (60s): 

6.2A 
Nominalna  

prividna snaga: 

4.0 kVA 

Nominalna snaga 

motora: 2.2 kW 

Max. disipacija 

snage: 88 W 

Komunikacija: 

MODBUS RTU 

Dimenzije 

(VxDxŠ): 

420x242x195 

mm Masa: 13.5 

kg 

FC102, DAnfoss ili slično 

 

 

kompl 

 

 

1 

    

Isporuka i montaža neprekidnog 
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napajanja - UPS 

Za obezbedjivanje napajanja PLC 

sistema i automatike 

dizel agregata u slučaju prekida 

mrežnog napajanja. Tehničke 

specifikacije: 

- Snaga 1500 VA 

- Integrisana prenaponska zaštita 

- Operativno vreme baterija: 

6 minuta na punom 

opterećenju 

- Komunikacioni interfejs: USB 

- Drivers and Utilities 

- Software za iščitavanje arhiva 

UPS uredjaja, uključujući i 

konfigurisanje i parametriranje 

 

 

 

 

 

 

 

kompl 

 

 

 

 

 

 

1 

Isporuka i montaža kompletne 

opreme za video nadzor koji 

obuhvata sledeće: mrežni video 

snimač, četiri kamere, monitor, PoE 

switch, konektori, kablovi, nosači i 

kompletan instalacioni materijal sa 

povezivanjem i puštanjem u rad. 

kpl 1 

    

Nabavka, isporuka, montaža i 

povezivanje Dizel agregata tip 

ECOBOX 40 snage 40KVA u 

Stand by režimu, kontejnerski set, 

opremljen za automatski start, sa 

ATS ormanom za automatsko 

prebacivanje mreža agregat. 

 

 

 

komada 

1 

    

Isporuka, montaža i povezivanje 

kabla PP00-Y 

4x16mm
2

. 

 

metara 

 

30 

    

Isporuka, montaža i povezivanje 

kabla PP00-Y 

5x2.5mm
2

. 

 

metara 

 

30 

    

Isporuka i montaža okiten cevi fi40. 

Obračun po dužnom metru 

 

metara 

 

40 

    

Isporuka, montaža i povezivanje 

kabla PP00-Y 

3x1.5mm
2

. 

 

metara 

 

30 

    

Isporuka i montaža pocinkovane 

trake Fe/Zn 
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25x4mm u temelju sa varenjem za 

armaturu, i 

vezu sa postojećim uzemljenjem 

kotlarnice. 

metara 40 

Isporuka i montaža 

uzemljivačke sonde dužine 

l=1.5 metar 

 

komada 

 

1 

    

Nabavka, isporuka i postavljanje 

ukrsnih komada sa tri ploče. 

 

komada 

 

8 

    

Punjenje dizel agregata gorivom i 

puštanje u rad uz asistenciju 

ovlašćenog servisera. 

 

kpl 

 

1 

    

Iskop rova za polaganje kablova od 

dizel sgregata do stare kotlarnice. 

Stavka obuhvata i potrebno 

isecanje betonskih površina, 

zatrpavanje rova i vraćanje u 

prvobitno stanje. 

 

 

 

kpl 

 

 

 

1 

    

Ručni Iskop zemlje III kategorije i 

priprema podloge za betoniranje 

temelja. Dimenzija iskopa 

3,5m x 1,8m x0,3m 

 

 

m³ 

 

 

1,9 

    

Betoniranje temelja za dizel agregat 

dimenzije 

3,5x1,8x0,4m u kompletu sa 

potrebnom armaturnom 

mrežom. 

 

 

m³ 

 

 

2,52 

    

Izrada i montaža ograde visine 

2m oko agregata sa jednom 

ulazno-izlaznom kapijom. 

 

m 

 

11 

    

 

УКУПНО:   

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 

уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
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(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 09-

873/20 

 27/ 49 

  

 

(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке уградње система за повећање притиска у хидрантској мрежи, 

бр. 09-873/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  ЗЈН 

 

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 уградње система за повећање притиска у хидрантској мрежи, 

број 09-873/20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

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

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

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

 

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, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 

75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке уградње система за повећање притиска у 

хидрантској мрежи, број 09-873/20, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

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

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА НА УГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА ПОВЕЋАЊЕ 

ПРИТИСКА У ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ 

 

ЈЕП “ТОПЛАНА“  КРАЉЕВО , са седиштем у Краљеву, улица Цара Лазара 52/А, ПИБ: 

101260679, Матични број: 07190859, Број рачуна:160-7222-71, Назив банке: Банка 

Intesa, коју заступа директор Драган Арсенијевић, дипл. маш. инг. ( у даљем тексту. 

Наручилац)  

и 

..................................................................................., са седиштем у ......................................, 

улица .............................................., ПИБ:.......................... Матични број.............................. 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:..........................................................., 

кога заступа................................................................... ........ (у даљем тексту: Понуђач),  

са подизвођечем: 

_________________________________________ (пословно име, седиште подизвођача), 

ПИБ:_____________________, матични број:______________________, текући 

рачун:__________________________________ код _____________________________, 

кога заступа директор __________________________. 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 09-873/20. 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

Да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама, и на основу  

позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, објављеног на 

Порталу јавних набавки дана 30.06.2020. године, спровео поступак јавне набавке мале 

вредности бр. 09-873/20. 

- Да је Извођач дана __________2020. године доставио понуду бр. _________ која 

се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. 

- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 

конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни су део овог 

уговора. 

- Да је Наручилац, на основу понуде Извођача радова и одлуке о додели уговора 

бр.____________ од ________2020. године изабрао Извођача 

радова_____________________________________________________________ са 

подизвођачем_______________________,по јавној набавци бр. 09-873/20. 
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Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка радова на уградњи система за повећање 

притиска у хидрантској мрежи. Обим и врста ових радова ближе су одређени 

техничком документацијом. 

Извођач радова се обавезује да ове радове изведе према важећим прописима, 

предмеру радова достављеним уз понуду, у обиму који захтева конкретна интервенција, 

и овом уговору. 

Члан 3. 

Извођач радова је дужан да благовремено проучи техничку документацију на 

основу које се изводе радови и да, ако буде требало, од Наручиоца благовремено 

затражи објашњење недовољно јасних детаља. Наручилац је дужан да поступи по 

оваквим захтевима извођача благовремено, како не би дошло до застоја у току радова. 

Објашњења се дају у писменој форми. 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује: 

- даа извођачу радова преда техничку документацију и све потребне сагласности и 

одобрења надлежних органа за извођење радова. 

- да обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да изврши 

обавезу плаћања у складу са уговором. 

- да пре почетка радова именује надзорне органе 

-  да  реши имовинско правне односе на траси на којој се изводе радови и преда 

обележену трасу Извођачу радова. 

 

Члан 5. 

На основу прихваћене понуде извођача радова уговарачи утврђују да укупна 

вредност радова који се изводе по овом уговору 

износи_______________________динара, без ПДВ-а.  

Јединичне цене уговорених радова су фиксне и не могу се мењати ни по ком 

основу до њиховог завршетка. Квалитет, рок, врста и структура радова, као и други 

услови извођења радова утврђени су конкурсном документацијом и понудом извођача 

радова са бр.____________од ________2020. године. 

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу 

стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова уз примену 

утврђених јединичних цена. 

 

Члан 6. 

Плаћање по овом уговору Наручилац ће вршити у року од 45 дана од дана 

испостављања ситуације. 

 

Члан 7. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у року  од ____ календарских 

дана, од дана увођења у посао од стране Наручиоца. 

Сматра се да је извођач радова уведен у посао када Наручилац: 

-  Извођачу радова преда техничку документацију и све потребне сагласности и 

одобрења надлежних органа за извођење радова. 
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- реши имовинско правне односе на траси на којој се изводе радови и преда 

обележену трасу Извођачу радова. 

Члан 8. 

Извођач има право на продужење уговореног рока али само за радове који нису 

били изведени ако је у извршењу радова у том року био спречен ванредним догађајима 

који се нису могли предвидети у време закључења уговора. 

Ванредним догађајима сматрају се нарочито: 

- Природни догађаји који се сматрају вишом силом 

- Мере државних органа 

- Настанак, у току грађења, околности које нису наведене техничком 

документацијом, 

- Вишкови радова који прелазе 10% од количине радова предвиђених 

конкурсном документацијом 

- Закашњења Наручиоца у давању објашњења техничке документације или 

неиспуњења других обавеза Наручиоца ако је то утицало на ток радова 

Члан 9. 

Ако Извођач западне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време када је био у доцњи. 

 

Члан 10. 

Атмосферске и климатске прилике које су се могле предвидети у време 

закључења уговора не сматрају се разлогом за продужење уговореног рока за извођење 

радова. 

 

Члан 11. 

Извођач радова се обавезује да: 

- Приступи извођењу радова одмах по увођењу у посао од стране Наручиоца у 

складу са овим уговором; 

- Уговорене радове изведе квалитетно у  уговореном року у складу са важећим 

прописима и правилима струке; 

- Поступа по примедбама и захтевима Наручиоца по основу извршеног надзора и 

да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене недостатке и о томе 

писаним путем обавести Наручиоца; 

- На градилишту уредно води градилишну документацију- грађевински дневник и 

грађевинску књигу; 

- Одреди лица која ће бити одговорни извођачи радова у складу са Законом о 

планирању и изградњи; 

- Уради Елаборат о уређењу градилишта и безбедности и здравља на раду. 
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Члан 12. 

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

начин контролише квалитет изведених радова, употребљеног материјала, опреме и 

уређаја, ток радова и испостављене ситуације Извођача. 

Наручилац ће писмено обавестити Извођача о томе ко ће у његово име вршити 

овај надзор. 

Извођач је дужан да омогући спровођење овог надзора. 

Налази контроле Наручиоца уписују се у грађевински дневник. 

 

Члан 13. 

Извођач је дужан да поступи по свим основним примедбама и захтевима 

Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да, у том циљу, у зависности од 

конкретне ситуације, изврши поправку или поновно извођење радова, замену 

набављеног или уграђеног материјала, опреме и уређаја или убрзање извођења радова. 

Трошкове који на овај начин настану сноси Извођач радова. 

Основаним примедбама и захтевима Наручиоца, у смислу претходног става, 

сматрају се оне које имају за циљ испуњење уговорених обавеза Извођача. 

 

Члан 14. 

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају потпуно уговореном 

квалитету, али да се поред тога могу примити, Наручилац има право на одговарајуће 

умањење цене, по процени надзорног органа. 

 

Члан 15. 

За све радове које изводи по овом уговору, Извођач радова даје гаранцију од 

____месеци. 

Гарантни рок тече од извршене примопредаје радова. 

За квалитет уграђеног материјала одговара Извођач. 

 

Члан 16. 

За извођење уговорених радова Извођач може да користи радни појас према 

Елаборату о уређењу градилишта, уколико на скици није другачије регулисано. 

Уколико Извођач радова користи простор ван радног појаса из става 1. овог 

члана, одговоран је за штету коју на тај начин причини власницима и корисницима тог 

дела земљишта или објектима. 

Члан 17. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца 

отклони, о свом трошку, све мане које се односе на квалитет радова, односно које су 

настале због употребе материјала који не одговара уговореној намени и квалитету. 

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су последица нестручног 

руковања и употребе. 

Члан 18. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног члана ни у року 

од 8 (осам) дана од дана пријема поновљеног писменог позива и не изврши ту обавезу у 

примереном року, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 

правно или физичко лице, а да насталим трошковима терети Извођача. У том случају 

Наручилац је дужан да поступа као добар привредник. 
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Члан 19. 

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

грађевинску књигу са изведеним нацртима.  

 

Члан 20. 

Грађевински дневник се води у два примерка од којих један узима Наручилац а 

други остаје Извођачу. Грађевинска књига води се у једном примерку. 

Најкасније до почетка извођења радова уговорне стране ће споразумно утврдити 

начин оверавања грађевинског дневника и грађевинске књиге. 

 

Члан 21. 

У грађевински дневник и грађевинску књигу уписују се подаци одређени 

републичким прописима и овим уговором. 

 

Члан 22. 

Извођач је дужан да о налазу инспекције у вези са радовима које изводи, 

писмено обавештава Наручиоца ради заједничког или појединачног извршавања налога 

инспекцијских органа. 

Члан 23. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу средство 

финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и то бланко 

сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење- писмо са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног рока.  

 

Извођач фактурише извршене радове на основу стварно изведених радова. 

Испостављене ситуације и фактуре морају бити у складу са уговореном ценом и 

извршеним количинама радова.  

У грађевински дневник уписују се имена лица која су од стране Наручиоца и 

Извођача радова овлашћена да у њихово име потписују ситуацију. 

 

Члан 24. 

Извођач се обавезује да, најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора 

Наручиоцу преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла, и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење- писмо са назначеним износом од 10 % од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице је 10 дана дужи од истека рока 

важења уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе. 

 

 

Члан 25. 

Примопредаја изведених радова ће се извршити по завршетку интервенције. 

Примопредаја се врши записнички. Записником о примопредаји се констатује да ли је 

извођач извршио своју обавезу у погледу обима, врсте и квалитета радова, 

употребљеног материјала, као и у погледу рокова за извођење радова. 

Записник потписују овлашћени представници Наручиоца и Извођача. 
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Члан 26. 

Извођач је дужан да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, 

уклони преостали материјал, опрему и средства за рад и привремене објекте које је 

користио у току рада, очисти градилиште од отпадака које је направио и уреди 

земљиште на коме је објекат саграђен на начин предвиђен главним пројектом. 

 

Члан 27. 

Наручилац може раскинути овај уговор: 

- Ако надлежни орган забрани извођење радова 

- Ако Наручилац не буде могао да извршава своје обавезе из уговора, 

- Ако је заостајање у извођењу радова који су предмет овог уговора такво да може 

довести у питање њихово извођење. 

- Због заостајања у извођењу радова Наручилац може раскинути уговор ако је до 

заостајања дошло кривицом Извођача радова и ако је претходно оставио Извођачу 

радова накнадни примерени рок за извођење радова са којим је Извођач у доцњи, па 

их овај не изведе ни у том накнадном року. Накнадни рок не оставља се једино када 

Извођач изјави да неће или да не може да изведе уговорене радове. 

 

Члан 28. 

Извођач радова може да раскине уговор: 

- Ако Наручилац не изврши своје уговорене обавезе. 

За неизвршење уговорене обавезе Наручиоца, уговор се може раскинути само ако се 

ради о таквој обавези чије неизвршење онемогућава или знатно отежава извођење 

радова и ако је Наручиоцу остављен накнадни рок за извршење обавезе, па је он не 

изврши у том року. Накнадни рок се не оставља једино у случају када Наручилац изјави 

да неће или да не може да изврши своју обавезу. 

 

Члан 29. 

Уговор се не може раскинути због неизвршења незнатног дела уговорене 

обавезе. 

Члан 30. 

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

изјави мора да се назначи по ком основу се раскида уговор. 

 

Члан 31. 

Ако се уговор раскине кривицом наручиоца, он је дужан да Извођачу радова 

плати изведене радове, припремљен материјал и елементе за уградњу и да му накнади 

причињеу штет раскидом уговора, укључујући и изгубљену добит. 

 

Члан 32. 

У случају раскида уговора или обустављања радова, Извођач је дужан да 

изведене радове обезбеди од пропадања. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид, односно обуставу 

радова. 
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Члан 33. 

Сви спорови који настану из овог уговора решаваће се међусобним споразумом 

уговорних страна. 

У случају судског спора уговарачи прихватају надлежност Привредног суда у 

Краљеву. 

Члан 34. 

Извођач је овлашћен да поједине послове који су предмет овог уговора пренесе 

на извођење другим лицима која су овлашћена за извођење тих радова, а који су 

наведени у конкурсној документацији и са њима има правни акт којим су регулисали 

међусобне односе. 

Ангажовањем подизвођача не могу се мењати међусобна права и обавезе 

уговорених страна одређених овим уговором. 

 

Члан 35. 

Саставни деo oвог уговора је прихваћена понуда Извођача са комплетном 

конкурсном документацијом 

Члан 36. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од који свака уговорена 

страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

Уговорне стране изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему прихватају као израз њихове стварне воље. 

 

 

 

 

 

 

За НАРУЧИОЦА      За ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Директор ЈЕП „ТОПЛАНА“Краљево“                   

Драган Арсенијевић, дипл. маш. инг.     

___________________________    ___________________________
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 VII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

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: ЈЕП „ТОПЛАНА“ Краљево, Цара Лазара 52/А, 36000 

Краљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку уградње система за повећање 

притиска у хидрантској мрежи, ЈН бр. 09-873/20- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.07.2020 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Доказе наведене у поглављу III  - Додатни услови и докази  

 

   

3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована у више партија 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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: ЈЕП „ТОПЛАНА“ 

Краљево, Цара Лазара 52/А, 36000 Краљево,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку уградње система за повећање притиска у хидрантској 

мрежи, ЈН бр. 09-873/20- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку уградње система за повећање притиска у хидрантској 

мрежи, ЈН бр. 09-873/20- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку уградње система за повећање притиска у хидрантској 

мрежи, ЈН бр. 09-873/20 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку уградње система за повећање притиска у 

хидрантској мрежи, ЈН бр. 09-873/20- НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

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

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

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

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач 

наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 

као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који 

не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

набавци.  

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

наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу IV ове конкурсне документације). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

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)  и 2) 

ЗЈН и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

 

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

у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу IV ове конкурсне документације). 

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 ЗЈНом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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 је 45 дана након испостављене ситуације. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за изведене радове  не може бити краћа од 24 месеца од дана завршетка 

радова. 

 

9.3. Захтев у погледу рока  извођења радова 

Рок извођења радова не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења у 

посао. 

 

9.4. 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. 
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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. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. ЗЈН. 

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

део одвојено искаже у динарима.  

  

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена у складу са статусном документацијом  и потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 

менично овлашћење – писмо  оверено у складу са статусном документацијом, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 

дана од дана отварања понуда . 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима 

из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора, преда 

наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то бланко 

сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење- писмо са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а. Рок важења менице је 10 дана дужи од истека рока важења уговора, односно 
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рока за коначно извршење уговорне обавезе.Наручилац ће уновчити регистровану 

бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

2) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 

року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке 

преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 

року, и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење- писмо са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног рока. 

 

 

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 наручиоца, 

електронске поште на e-mail office@toplanakv.rs или факсом на број 036/314-895 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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, ЈН бр.09-873/20”. 

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

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
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друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

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. ЗЈН).  

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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

 

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

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail office@toplanakv.rs, факсом на број 036/314-895 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
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чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

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

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

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 

у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 

за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; ЈЕП „Топлана“ Краљево; јавна набавка ЈН бр. 09-873/20.  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

17. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 
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VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ (ОБРАЗАЦ 7) 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, 

       назив понуђача 

изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, 

количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у 

следећој табели: 

 

Редни 

број 
Врста и тип Количина 

Година 

производње 

Облик 

поседовања 

(својина, 

закуп, лизинг) 

Напомена 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

 

 

 

Датум: 

М.П. Потпис понуђача 
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IX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ (ОБРАЗАЦ 8) 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, 

изјављујем да       назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у 

реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

Назив уговора 

(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и 

потврде чији је образац садржан у делу X. Потврда о реализацији раније закључених 

уговора. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X.  ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА (ОБРАЗАЦ 9) 

Назив наручиоца изведених радова: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив, седиште извођача радова/понуђача) 

 

за потребе наручиоца _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове/услуге: 

 

1)____________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту 

радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-

а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:_______________________ 

 

Датум завршетка радова:_____________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан 

групе 

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

може употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: 

________________. 

Датум: М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

наручиоца изведених 

радова 

   

 

 

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

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе 

подноси уз понуду. 
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XI. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПОСТОЈЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ОБРАЗАЦ 10) 

 

  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 

 

 

ПОТВРДА 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ 

У ПОСТОЈЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем 

у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити 

радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у 

пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за 

припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да 

они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни 

обиму радова.   

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

За Наручиоца: _______________________ М.П. 

   (п о т п и с) 

 

 

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

била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно 

овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. 

 

 

 


