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Специјална болница за рехабилитацију  

15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 
 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности: 

Радови на замени подних облога око спољашњег базена  

Специјалнe болницe за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

 

 

Набавка и уградња WPC плоча 

ЈН 21/14 

 

 

 
Ознака из општег речника набавке: 45430000 - Постављање подних и зидних облога  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок за подношење понуда је:        29.08.2014. године до 10,30 часова 

        Отаврање понуда је:                        29.08.2014. године у 11,00 часова 

 

 

 

 

                                       Август 2014. године 
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Специјална болница за рехабилитацију  

15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 
 

 
                    

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Радови на замени подних облога око спољашњег базена за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 
  

 

 
Специјална болница за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 

4, донела је Одлуку о покретању поступка јавне набавке радова мале вредности бр. 209 од 

18.08.2014. године, набавка и уградња WPC подних облога око спољашњег базена, за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију. 

 

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/2012). 

Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном 

документацијом, доставите понуду за: Радове на замени подних облога око спољашњег 

базена Специјалнe болницe за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, а према опису и 

захтеву из конкурсне документације. 

 

Објашњење: 

 

 Облога око спољашњег базена у оквиру WELNESS центра, објекта Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, оштећена је у поплави која се догодила дана 

05.08.2014.године и непходна је санација исте, истим материјалом и на начин да омогући 

подно грејање које је успостављено ранијим концептом изградње базена. Неопходно је да 

замена облоге буде од истог материјала и истом технологијом као што је била постојећа (WPC 

– „WoodPlasticPolymer“, у односу 50%/50% типа REHAU), у потребној површини, како је дато 

у Обрасцу 10, Спецификација са структуром цене.  

Kритеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена.  

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на 

адресу Наручиоца најкасније до 29.08.2014. године до 10,30 часова и то у запечаћеном 

омоту.   

Омот понуде мора бити означен на следећи начин: 
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Адреса Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања 

Ковиљача, ул. Парк бр. 4, са видном назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - 

Понуда за јавну набавку радова, ЈН бр. 21/14: „Радови на замени подних облога 

око спољашњег базена Сецијалне болнице за рехабилитацију“, као и на полеђини 

читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1. тачка 31. 

Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати 

неотворену Понуђачу. 

 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца у Бањи Ковиљачи, ул. Парк бр. 

4, истога дана 29.08.2014. године, у 11,00 часова, када присутни овлашћени представници 

понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да 

учествују у поступку отварања понуда.  

 

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац 

ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено.  

 

 

Лице за контакт и информације:  

Снежана Тадић, тел. 015/895-214 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_____________________________ 

                     др Никола Сремчевић 
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УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наручилац,  спроводи поступак за јавну набавку мале вредности радова  – „Радови на замени 

подних облога око спољашњег базена Сецијалне болнице за рехабилитацију“, у складу са 

чланом 39. Закона о јавним набавкама. 

 

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

 

Облога око спољашњег базена у оквиру WELNESS центра, објекта Специјлне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, оштећена је у поплави која се догодила дана 05.08.2014. 

године и неопходна је санација исте, истим материјалом и на начин да омогући подно грејање 

које је успостављено ранијим концептом изградње базена. Неопходно је да замена облоге 

буде од истог материјала и истом технологијом као што је била постојећа (WPC – 

„WoodPlasticPolymer“, у односу 50%/50% типа REHAU), у потребној површини, како је дато у 

Обрасцу 10, Спецификација са структуром цене. 

 

Понуђач је дужан да поднесе понуду за радове на замени подних облога око спољашњег 

базена, а према опису и захтеву из конкурсне документације. Понуђач, је у oбавези да проучи 

захтеве који су прописани овом конкурсном документацијом и правилно попуни образац 

спецификација са структуром цене. 

 

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом, захтеване 

податке и другу документацију Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда 

несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  

 

Рок за завршртак посла је 15 календарских дана од дана ступања на правну снагу 

уговора. 

 

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се саставља 

тако што понуђач уписује захтеване податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације.  

 

Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и 

недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране 

одговорног лица.  

 

Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану 

документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:  

1. Попуњен Образац бр. 1 -  Подаци о понуђачу 

2. Попуњен Образац бр. 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне 

документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим потврђује да је сагласан 

са изјавом) 

3. Попуњен Образац бр. 3 – Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова из 

члана 75. Закона о јавним набавкама 
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4. Списак одговорних лица која ће бити задужена за реализацију – извршење уговора по 

овој јавној набавци, Образац 4 

5. Попуњен Образац бр. 5, Образац изјаве о независној понуди  

6. Попуњен Образац бр. 6. понуђача који под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос представника 

наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца 

7. Попуњен Образац бр. 7 - Образац изјаве понуђача о изричитом  поштовању обавеза које 

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

заштити животне средине, као и гаранција понуђача да је ималац права интелектуалне 

својине 

8. Попуњен образац бр. 8 Образац понуде 

9. Парафиран и оверен Модел уговора, Образац 9, са унетим подацима о понуђачу, на 

првој страни Модела уговора  

10. Спецификација радова са структуром цене, Образац 10 

11. Бланко соло меницу и менично овлашћење као гаранцију за озбиљност понуде, Образац 

бр 11. Уз овлашћење, понуђач мора да достави оверену копију ОП Обрасца и картон 

депонованих потписа. 

 

Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то: 

-Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и 

менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде без 

ПДВ са роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума 

отварања понуда - у корист Наручиоца: Сецијалне болнице за рехабилитацију  у 

Бањи Ковиљачи. 

Бланко соло меницс се доставља  у ПВЦ фолији. 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у 

обавези да достави потврду о регистрацији менице. 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 

депонованих потписа као и оверену копију ОП Образаца за лица за које је доставио 

картон депонованих потписа (не старије од 2 месеца од дана отварања понуда). 

 

Меница може бити активирана: 

 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 

јавној набавци (понуда се оцењујуе неприхватљивом и Наручилац може да закључи 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем). 

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала 

средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се 

уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 

Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија ће, при закључењу уговора 

доставити меничну гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% 

вредности понуде са ПДВ, са роком важењеа, најмање 30 дана дуже од времена 

трајања уговора. 
 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла, за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе. 
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Сваки образац понуде мора бити потписан и оверен печатом. 

 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана одређеног за отварање понуде.  

 

Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

 

Наручилац ће плаћање по овом уговору вршити на следећи начин: 

 

По истављеној фактури за извршене услуге, а према овереном записнику о примо предаји 

добара и радова, односно, извршеним радовима. 

 
 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на 

адресу Наручиоца најкасније до 29.08.2014. године до 10,30 часова и то у запечаћеном 

омоту.   

Омот понуде мора бити означен на следећи начин: 

Адреса Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања 

Ковиљача, ул. Парк бр. 4, са видном назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - 

Понуда за јавну набавку радова, ЈН бр. 21/14: „Радови на замени подних облога 

око спољашњег базена Сецијалне болнице за рехабилитацију, као и на 

полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1. 

тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати 

неотворену Понуђачу. 

 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца у Бањи Ковиљачи, ул. Парк бр. 

4, истога дана 29.08.2014. године, у 11,00 часова, када присутни овлашћени представници 

понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да 

учествују у поступку отварања понуда.  

 

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац 

ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено.  

 
ЗАШТИТА ПРАВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, поднисилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице. 

Захтев за заштиту права у име лица из члана 148. став 1. ЗЈН, може да поднесе пословно 

удружење. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 

институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права понуђача је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара. 

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

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту 

права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
Понуђач се може одрећи правног лека - права на захтев за заштиту права тек по пријему 

oдлуке о додели уговора.  

Изјава о одрицању права на правни лек је неопозива и даје се у писаном или електронском 

облику у складу са Законом. 

 

 
 

НАПОМЕНА: За све друге случајеве, који нису на посебан начин одређени овом конкурсном 

документацијом, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

124/2012), сходно конкретним околностима. Уколико је потребно, могуће је умножити 

понуђене обрасце копирањем или доставити друге одговарајуће. 
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Образац бр. 1  

 

 

 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

Јавна набавка радова број : 21/14 

„Радови на замени подних облога око спољашњег базена Специјалнe болницe „Бања 

Ковиљача“ 

Назив Понуђача: 

 
Адреса Понуђача: 

Одговорно лице (потписник уговора): 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 

  Електронска пошта: 

Текући рачун предузећа: 

Матични број предузећа: 

ПИБ предузећа: 

 

 

Датум:                                                     МП                       Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                              ______________________ 

 

 

 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију                                       Јавна набавка број 21/14,  
Бања Ковиљача                                                                               Замена подних облога око базена 
                                                                                                                                                                                                        

                 

Страна 9 oд 21 

                                                                                                                 Образац бр. 2 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Јавна набавка радова број 21/14: „Радови на замени подних облога око спољашњег 

базена Специјалнe болницe за рехабилитацију“ 

 
 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А  

 

 

 

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне 

документације за јавну набавку радова број 21/14, Наручиоца  Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, за Радови на замени 

подних облога око спољашњег базена Специјалнe болницe за рехабилитацију. 
 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         _________________________ 
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Образац бр. 3 

 

На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. Бр. 21/14 

 

 

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са свим 

захтевима и условима у поступку јавне набавке радова мале вредности - „Радови на замени 

подних облога око спољашњег базена Специјалнe болницe за рехабилитацију“ 

 
Овим изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности 

испуњавамо услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

 Да је понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

време објаве позива за подношење понуде; 

 Да је 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); 

 Да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

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

је ималац права интелектуалне својине. 

 

Напомена: 

 

- Под довољним техничким капацитетом, Наручилац подразумева да понуђач има 

потребну опрему и алате, потребне за извршење ове услуге. 

 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                      __________________________ 
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Образац бр. 4 

 

 

СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ – 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 21/014 

 

 

 

Име, презиме и радно место: 

 

1. __________________________ радно место  ___________________________  

 

2. __________________________ радно место  ___________________________  

 

3. __________________________ радно место  ___________________________  

 

(најмање један извршилац) 

 

 

 

 
 

 

Бања Ковиљача, ________2014. године 

 

 

                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                            __________________________ 
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Образац бр. 5 

 

 

 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник РС», бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 
Београд, ________2014. године 

 

 

                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 6 

 

 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник РС», бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

 
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује  да  не постоји 

сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на 

непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да :  

 

 представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању 

понуђачем;  

 представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела, 

односно акција понуђача;  

 представник наручиоца или са њим повезано лице  није запослено или радно 

ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.  

 

 

 

 

Београд, ________2014. године 

 

 

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                      __________________________ 
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Образац бр. 7 

 

 

 

На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124 од 

29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву  

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

Изричито наводимо  да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да 

смо имаоци права интелектуалне својине.  

 

 

 

 
Београд, ________2014. године 

 

 

 

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                      __________________________ 

   

 

 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију                                       Јавна набавка број 21/14,  
Бања Ковиљача                                                                               Замена подних облога око базена 
                                                                                                                                                                                                        

                 

Страна 15 oд 21 

Образац бр. 8 

Јавна набавка број  21/14  

 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 

 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку радова мале 

вредности, бр. 21/14, Радови на замени подних облога око спољашњег базена 

Специјалнe болницe за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, спремни смо да извршимо 

наведене радове.  

 

П О Н У Д А  бр. __________  

 

Понуда за „Радови на замени подних облога око спољашњег базена 

Специјалнe болницe за рехабилитацију“ 

 агажовање једног инжењера за геомеханику 

Цена за наведене радове даје се као збирна до краја завршетка радова ове јавне набавке, 

односно, до примо-предаје. 

 

Цена за радова из јавне набавке, а према понуђеним из Понуде.  

 

без ПДВ: ................................................................................ ___________ РСД 

 

ПДВ  ______ %  .................................................................... ___________ РСД 

 

Укупно, са ПДВ..................................................................... ___________ РСД 

 

 Важност понуде: 30 дана  

 Рок завршетка послова из предмета понуде: _________ дана (најдуже _____ 

календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора). 

 Начин плаћања:  Наручилац ће плаћање извршити по извршеним пословима и примо-

предаји, у року од 45 дана. 

 

 Гарантни рок на радове и уграђени материјал: ________ (не мање од 10 година) 

 

 

 

          ________2014. године                  Име и презиме овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                      _________________________________ 

 

                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                            __________________________ 
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Образац бр. 9 

 

 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

Радови на замени подних облога око спољашњег базена Специјалнe болницe за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, по спроведеном поступку за јавну набавку мале 

вредности бр. 21/14 

 

 

Уговорне стране: 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију , 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк 

бр. 4, ПИБ 101188430, коју заступа Директор др Никола Сремчевћ, ( у даљем тексту: 

„Наручилац“ ) 

 

ПОНУЂАЧ:   ________________________________________, МБ__________________,  

 

ПИБ_________________, број рачуна_____________________________, 

кога заступа директор __________________________( у даљем тексту: 

„Извођач радова“ ) 

 

 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА  

 

 

Члан 1. 

 

Предмет јавне набавке, Уговора, је – „ Радови на замени подних облога око спољашњег 

базена Специјалнe болницe за рехабилитацију“, према опису из конкурсне документације.  

 

 

 

УГОВОРЕНА  ЦЕНА 

 

 

Члан 2. 

 

У цену су урачунати сви трошкови набавке потребног материјала и радова, и даје се као 

збирна. 

 

Уговорене стране су сагласне, да је цена из усвојене Понуде фиксна и не може се мењати, а 

износи _________________ РСД, без ПДВ, односно, _________________ РСД са ПДВ, за све 

активности из предмара – Спецификације за: Радови на замени подних облога око спољашњег 

базена Специјалнe болницe за рехабилитацију. 



Специјална болница за рехабилитацију                                       Јавна набавка број 21/14,  
Бања Ковиљача                                                                               Замена подних облога око базена 
                                                                                                                                                                                                        

                 

Страна 17 oд 21 

 

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

 

 

Члан 3. 

 

 

Све активности из описа Предмера – Спецификације, морају бити извршене у року до 

______дана (најдуже 15 календарских дана) од дана ступања на правну снагу Уговора. 

 

 

НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

 

 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање по овом уговору вршити на следећи начин: 

 

Наручилац ће плаћање извршити по извршеним пословима и примо-предаји, у року од 45 дана. 

 

Приликом испостављања фактуре, Извођач ће се позвати на број уговора _____ и навести 

ПИБ понуђача радова и ПИБ Наручиоца. 

 

 

 

 

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

Члан 5. 

 

Понуђач предметних радова се обавезује да Наручиоцу, при потписивању Уговора, достави 

меничну гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% вредности понуде са ПДВ, са 

роком важењеа, најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора.  

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

                                                                         Члан 6. 

 

Свака Уговорна страна има право на раскид Уговора.  

 

Наручилац има право да раскине Уговор уколико извођач радова не поштује уговорене 

рокове или технологију коју је понудио, а по опомени, у року од два дана не поступи по 

евентуалним примедбама.  

 

Извођач радова има право да раскине Уговор уколико Наручилац благовремено не обезбеди 

све услове за почетак радова, монтаже облога. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 7. 

 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и обезбеђењем гаранције за добро 

извршење посла. 

 

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора, извршити 

закључењем анекса уговора. 

 

Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

 

 

Члан 8. 

 

Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране ће 

решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у Ваљеву. 

 

 

Члан 9. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за 

Наручиоца и 2 (два) примерка за Пружаоца радова. 

 

 

 

Прилог 1. – Понуда бр. _____ од ___________ године. 

Прилог 2. – Менична гаранција за добро извршење посла.  

 

 

 

 ЗА   ИЗВОЂАЧА РАДОВА                                          ЗА   НАРУЧИОЦА 

 

____________________________          ______________________________                                                                                        

                                                                                                         ДИРЕКТОР    

         др Никола Сремчевић 
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Образац бр. 10 

    

               Образац спецификација са структуром цене  

 

 

Р.Бр. Опис позиције 
Јед. 

мере 

Коли- 

чина 

Јед.цена без 

ПДВ 

Укупно без 

ПДВ 

1. Набавка и уградња WPC 

(WoodPlasticPolymer) подна облога у 

односу дрво/пластика 50% / 50% 

дим. 140x30x6000mm.  

Уградњу вршити на оригиналној 

подконструкцији  WPC L4m1 дим. 

50x30x4000mm  са INOX средњим 

спојницама и штелујућим пластичним 

стопицама 50-90mm, адаптрима за 

аспојницу 35mm, гуменим 

подлошкама 50x50x10mm и 

50x50x5mm М
2
 110 

  

Свега РСД без ПДВ:  

ПДВ ___ %  

Свега РСД са ПДВ:  

 
Напомена: 

 

Постојећа облога која је оштећена плављењем је била у изведби (WoodPlasticPolymer) у 

односу 50%/50% типа REHAU, па се и замена врши истим материјалом и истом 

технологијом. 

 

Набавка испорука и монтаза подне облоге „Deka“ од композитног 

материјала WPC (WoodPlasticPolymer) у односу 50%/50% типа REHAU 

постављен преко сопствене подконструкције од истог материјала која се  нивелише 

пластичним дистанцерима и гуменим подлошкама  и доводи у хоризонталу. 

 

Минимална гаранција на материјал - 10 година. 

 

 
 

 ________________2014. године                  Име и презиме овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                      _________________________________ 

 

                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                            __________________________ 
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Образац бр. 11 

 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 
 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику,  

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: __________________________________________ 

Текући рачун:_____________________________________________________ 

Код банке:________________________________________________________ 

 

          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦУ  

 

Предајемо вам ____________бланко соло меница и овлашћујемо _____________, као 

Повериоца, да предате менице може попунити на износ од____________динара на име: 

озбиљности понуде / доброг извршења посла, по Понуди бр _______ / Уговору 

број________од_________, чији је предмет „Радови на замени подних облога око спољашњег 

базена Сецијалне болнице за рехабилитацију“. 

Овлашћује се ________________________________, као Поверилац, да у складу са 

одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно 

и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за 

наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да 

наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да 

поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 

средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног 

Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено 

изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на 

сторнирање задужења по основу обавеза из предметног Уговора. 

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена 

лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са 

рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 

субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 

предметног Уговора. 

 Важност меничног овлашћења ________ (најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

Датум издавања Овлашћења 

 

_________________године                             ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              МП                          

                                                                              ____________________________ 

Текст прилагодити сходно намени да ли је у питању Меница за озбиљност понуде или 

добро извршење посла! 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ 

 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези 

да достави потврду о регистрацији менице. 
 

 

 
 

 

 

 на линијама у пољу 6 уписати: назив, печат и потпис овлашћеног лица 

дужника (истоветан као у Депо картону и ОП обрасцу), али тако да текст 

или печат ниједним својим делом не излазе из фиктивног оквира са слике, 

односно не прелазе на бели оквир менице. 
 

 

 

Уз Меницу и менично овлашћење, обавезно се доставља оверену 

копију ОП Обрасца и картон депонованих потписа за потписника 

менице (не старији од два месеца од датума отварања понуда. 
 

                       

 

 


