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15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 
 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности: 

Пружање услуга израде и монтаже намештаја 

За потребе објеката „Херцеговина“  

Специјалнe болницe за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 

 

 

 
(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца) 

 

 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда је: 21.02.2014. године до 10:30 часова 

Отварање понуда ће се обавити: 21.02.2014. године у 11:00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

фебруар 2014. године 
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Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 

15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4 
 

Редни број јавне набавке: 3/2014 

Број: 30/2014 

Датум: 12. 02. 2014. године 

Бања Ковиљача 

 
                    

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

пружање услуга израде и монтаже намештаја за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 

Објекат „Херцеговина“ 
  

 

 
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 

4, донела је Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности бр. 28. од 

12.02.2014. године, Пружање услуга израде и монтаже намештаја за потребе Специјалне 

болнице. 

 

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: Пружање услуга израде и монтаже намештаја, а 

према предмеру, опису и захтеву из конкурсне документације. 

 

Ознака из општег речника набавки: 39100000 - намештај 

 

Објашњење термина: 

 

Наручилац - Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, 

Пружалац улсуга – понуђач, организација која подноси понуду 

 

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 21.02.2014. године до 10,30 часова и то у запечаћеном 

омоту.   

Омот понуде мора бити означен на следећи начин: 

Адреса Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, 

15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, са видном назнаком „ОТВОРИТИ 

КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку бр. 3/2014,  услуга: „Пружање услуга израде и 
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монтаже намештаја“, 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. 

 

Комплетан пројекат намештаја, доступан је за увид код наручиоца. 

 

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

4, истога дана 21.02.2014. до 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:  

Данијела Јокић  Тел. 015/895-214 

Е: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_____________________________ 

                     др Никола Сремчевић 

 

 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наручилац,  спроводи поступак за јавну набавку мале вредности услуга  – „Пружање услуга 

услуга израде и монтаже намештаја Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“ у складу са 

чланом 39. Закона о јавним набавкама. 

 

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је дужан да поднесе понуду за пружање услуга израде и монтаже намештаја, а 

према опису и захтеву из конкурсне документације. Пружалац ове услуге, понуђач, је у 

oбавези да проучи захтеве који су прописани овом конкурсном документацијом, нарочито 

Предмером и описом, која се доставља у прилогу 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 10 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 

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 
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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. Услуга са структуром цене, Образац 10 

11. Опис услова и начина израде намештаја, Образац 11 

12. Образац меничног овлашћења, Образац 12 

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

бр 13. 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 „Бања 

Ковиљача“. 

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 или копију регистрације са сајта 

НБС. 

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 старију од два месеца. 

 

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, у року од 10 дана од 

потписивања уговора доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла 

на износ од 10% вредности понуде са ПДВ, са роком важењеа, најмање 30 дана 

дуже од времена трајања уговора. Банкарска гаранција мора бити неопозива, 

безусловна, наплатива на први позив и без приговора. 

  

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

мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења 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.  

 

Набавка није обликована по партијам, а понуђач мора да понуди све позиције из 

предмера. 

 

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, извршеној услузи и то: 

- 50% врености уговора, не раније од 30 дана од дана завршетка посла, испоруке и 

монтаже, 

- 50% (друга половона) вредности уговора, не пре 60 дана од дана завршетка посла 

 
 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

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

адресу Наручиоца најкасније до 21.02.2014. године до 10,30 часова и то у запечаћеном 

омоту.   

Омот понуде мора бити означен на следећи начин: 

Адреса Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, 

15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, са видном назнаком „ОТВОРИТИ 

КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку услуга: „Пружање услуга израде и монтаже 

намештаја Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“, 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 21.02.2014. 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.  

 

Рок за закључење уговора 

 

Понуђач ће бити позван да најдуже у року од  3 дана  дана од дана стицања услова по закону, 

приступи закључењу уговора. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 



Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 
Јавна набавка  број  3/14 

                 

Страна 7 oд 24 

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

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

 

 

 

 

Захтев за заштиту 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. 

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. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 

 

Наручилац може донети одлуку o обустави поступка јавне набавке, уколико настану 

објективнии разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач услед 

наведеног обустављања поступка.  
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Образац бр. 1  

 

 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

Јавна набавка услуга број : 3/2014 

„Пружање услуга израде и монтаже намештаја Сецијалне болнице „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 

 

                                                                                              ______________________ 
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Образац бр. 2  

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Јавна набавка услуга број 3/2014: „Пружање услуга израде и монтаже намештаја 

Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“. 

 
 

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 услуга број 3/2014 Наручиоца  Специјална болница за 

рехабилитацију „Бања Ковиљача“, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, за 

„Пружање услуга израде и монтаже намештаја Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“. 
 

 

 

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. 3/2014 

 

 

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

захтевима и условима у поступку јавне набавке услуга мале вредности - „Пружање услуга 

израде и монтаже намештаја Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“. 

 
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. 

- Под довољним финансијским капацитетом, Наручилац подразумева да да је понуђач, 

претходном периоду од три године, остварио финансијски приход од најмање 

3.000.000,00 РСД. 

 

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 3/2014 

 

 

 

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 пнуђач 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 пнуђач 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.   

                                                                                      __________________________ 

                                                                                      

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 
Јавна набавка  број  3/14 

                 

Страна 14 oд 24 

 

 

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 наведимо  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.   

                                                                                      __________________________ 
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Образац бр. 8 

Јавна набавка број  3/2014  

 

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 услуга мале 

вредности, бр. 3/2014 за „Пружање услуга израде и монтаже намештаја Сецијалне 

болнице „Бања Ковиљача“, спремни смо да извршимо наведене услуге.  

 

П О Н У Д А  бр. __________  

 

Понуда за „Пружање услуга израде и монтаже намештаја 

Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“ 
 агажовање једног инжењера за геомеханику 

Цена за наведене услуге даје се као збирна до краја завршетка услуга ове јавне набавке, 

одноно, до примо-предаје. 

 

Цена за услуге 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 10 

календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора). 

 Гарантни рок: _________ месеци (не мање од 12 месеци) од дана комплетне 

испореуке и монтаже. 

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

предаји, у два дела и то: 

- 50% вредности уговора, _______ дана (не раније од 30 дана од дана завршетка посла, 

испоруке и монтаже), 

- 50% (друга половина) вредности уговора, ______ дана (не пре 60 дана од дана 

завршетка посла) 

 

 

 

Београд, ________2014. године                  Име и презиме овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                      _________________________________ 

 

                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                            __________________________ 
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Образац бр. 9 

 

 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

о пружању услуга израде и монтаже намештаја Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“ по 

спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности бр. 3/2014 

 

 

Уговорне стране: 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, 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: 

„Пружалац услуга“ ) 

 

 

 

Наручилац и понуђач заједно констатују: 

 

 

Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12), а на 

основу позива за пружање услуга – „Пружање услуга израде и монтаже намештаја 

Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“ за потребе Специјалне болнице, спровео поступак 

јавне набавке мале вредности; 

- да је Понуђач дана __/__/____. године, доставио понуду број _________________ од 

____________2014. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од __/__/2014. 

године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 

одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду Извршиоца бр. ______________ од 

__/__/2014. године и изабрао понуђача за  – „Пружање услуга израде и монтаже намештаја 

Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“, према понуди коју је доставио, а из спроведеног 

поступка јавне набавке. 
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ПРЕДМЕТ  УГОВОРА  

 

 

Члан 1. 

 

Предмет јавне набавке, Уговора, је – „Пружање услуга израде и монтаже намештаја 

Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“, према Предмеру и опису из конкурсне 

документације и прилогу.  

 

 

 

УГОВОРЕНА  ЦЕНА 

 

 

Члан 2. 

 

У цену су урачунати сви трошкови пружаоца услуга, 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 израду и монтажу намештаја. 

 

 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

 

Члан 3. 

 

 

Све активности из описа Предмера – Спецификације, а у складу са Предмером и описом, 

морају бити извршене у року до ______дана (најдуже10 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 и то на начин:  

- 50% врености уговора, _______ дана (не раније од 30 дана од дана завршетка посла, 

испоруке и монтаже), 

- 50% (друга половона) вредности уговора, ______ дана (не пре 60 дана од дана 

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

ПИБ Пружаоца услуга и ПИБ Наручиоца. 

 

 

 

 

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

Члан 5. 

 

Пужалац услуга се обавезује да Наручиоцу, по потписивању Уговора, у року од 10 дана, 

достави банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% вредности понуде са 

ПДВ, са роком важења, најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора. Банкарска 

гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без приговора. 

 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

 

Члан 6. 

 

Свака Уговорна страна има право на раскид Уговора.  

 

Наруцилац има право да раскине Уговор уколико Пружалац услуга не поштује уговорене 

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

евентуалним примедбама.  

 

Пружалац услуга има право да раскине Уговор уколико Наручилац благовремено не обезбеди 

све услове зс почетак монтаже. 

 

 

 

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. 
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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 услуга. 

 

 

 

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

Прилог 2. – Гаранција за добро извршење посла.  

 

 

 

 ЗА   ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                          ЗА   НАРУЧИОЦА 

 

____________________________          ______________________________                                                                                        

                                                                                                         ДИРЕКТОР    

         др Никола Сремчевић 
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  Образац бр. 10                            

 

 

 

 

 

Дат у посебном прилогу 

 

 

(на 7 страна) 
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Образац бр. 11 

 

Опис услова и начина израде намештаја 

 
Предмер радова усклађен је са пројектном документацијом. 

Свака позиција описује појединачни комад намештаја и обележена је ознаком (Н4 и сл), 

која је истоветна са ознакама у пројекту – чиме се дефинише њихов положај уградње на 

објекту. 

 

Све мере у предмеру и пројекту су пројектантске. Извођач је у обавези да провери све 

мере на цртежима и на градилишту, пре почетка израде. 

 

Извођач израђује све извођачке цртеже и детаље и обавезно их доставља пројектанту на 

сагласност пре израде и уградње. 

 

Сви материјали који се користе (плоче, масиви, оков, текстили, композитне плоче, и све 

друго) морају бити предочени пројектанту ентеријера пре почетка израде и набавке 

намештаја. На те узорке, извођач добија писмену сагласност пројектанта ентеријера за 

њихову примену. 

 

Општи услови за израду намештаја: 

 

 - цена свих позиција мора да обухвати материјал, израду, транспорт и монтажу 

 - испоручени намештај мора бити нов и неупотребљаван 

 - сви производи и делови намештаја испоручују се фабрички упаковани 

 - сав намештај се израђује од најквалитетнијег материјала 

 - сав оков (шарке, бравице, повуке, клизачи фиока, клизне шине за врата намештаја, точкићи, 

ексцентри и друго) који се користи за израду намештаја морају бити првокласни са 

одговарајућим атестима и сертификатима. 

 - материјали од којих се израђује намештај, лепкови, лакови, фарбе и бајцеви, морају бити 

израђени од материјала и супстанци које су нешкодљиве по људско здравље и о томе треба 

прибавити одговарајуће сертификате. 

 - намештај или његови делови који се оштете у транспорту, морају бити замењени новим 

 

Плочасти делови намештаја међусобно се повезују металним и дрвеним типловима, без 

видних спојева или завртања. 

 

Материјали од којих се израђује намештај (оков, завршне обраде, боје, тонови и лакови) 

морају бити као узорци достављени пројектанту на писмену сагласност пре почетка 

израде и монтаже.  

 

Извођач је обавезан да прибави писмену сагласност пројектанта ентеријера за  све   извођачке 

цртеже и детаље пре почетка израде или уградње.          

 

Намештај који има видна леђа израђује се тако да су и леђа од пуних плоча у истом квалитету 

као и остали делови намештаја. 

 

Пре почетка израде намештаја извођач мора проверити све мере на цртежима и  мере на 

лицу места.   
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Образац бр. 12 
 

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 „Пружање услуга израде и монтаже намештаја 

Сецијалне болнице „Бања Ковиљача“. 

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 2 месеца од дана рока за подношења понуда. 
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Прилог: 

 

1. Oбразац бр. 10 – Спецификација са структуром цене, 7 страна 

 



Предмер

ШИФРА И 

НАЗИВ ЕЛ.

ОПИС КОЛИЧИНА 

КОМ.

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА

СВЕГА БЕЗ ПДВ

1 Гардеробни 

орман

ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА ГАРДЕРОБЕРА СА СТАНДАРДНИМ ВРАТИМА -

Гардеробери се раде са комплетним корпусом – са свим бочним, подним и плафонским плочама 

и хоризонталним фиксираним плочама за укрућење. Леђа су пуна од лесонита у дезену 

унутрашњих плоча. Везе не смеју бити видне.  Све везе типловати. Конструкција плакара треба 

да је чврста. Крила плакара, све унутрашње хоризонталне и вертикалне плоче, раде се од 

универа 18mm са АБС кантовима на свим ивицама. Ручице алуминијумске по избору 

пројектанта, типа ДАРЕКС 422762 470 / 025 MP19 у обради по избору пројектанта или слично . 

Дезен и тон универа типа Еггер дрво декор или слично по избору пројектанта. Гардеробер 

радити са 4 крила . Унутрашњост гардеробера опремити са једном ал. оклагијом за качење 

гардеробе и 3 померљиве полице. Елементе опремити са најквалитетнијим оковом. Све радити 

према пројекту.

1,0 О4 УКУПНЕ ШИРИНЕ 80, ДУБИНЕ 55 И ВИСИНЕ 240см СА 4 КРИЛА.                  3

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача"

Вила "Херцеговина"

Намештај по пројекту

Напомена:

СВЕ МЕРЕ СУ ПРОЈЕКТАНТСКЕ. ПРЕ ИЗВОЂЕЊА ОБАВЕЗНО УЗЕТИ МЕРЕ НА ЛИЦУ МЕСТИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗА СВЕ 

УЗОРКЕ ПРИЗБАВИ ПИСМЕНУ САГЛАСНО ПРОЈЕКТАНТА.ПРЕ ПОЧЕТА ИЗРАДЕ СВЕ МЕРЕ ПРОСТОРА ПРОВЕРИТИ НА 

ЛИЦУ МЕСТА И ПРОВЕРИ УСАГЛАШЕНОСТ СВИХ КОТА НА ДОБИЈЕНИМ ЦРТЕЖИМА.ПРЕ ИЗРАДЕ ОБАВЕЗНО 

ДОСТАВИТИ СВЕ ИЗВОЂАЧКЕ ДЕТАЉЕ ПРОЈЕКТАНТУ НА САГЛАСНОСТ.КОРИСТИТИ ИСКЉУЧИВО МАТЕРИЈАЛЕ, 

ОБРАДЕ, БОЈЕ И ОКОВ КОЈИ ЈЕ ОДОБРИО ПРОЈЕКТАНТ.СВЕ РАДИТИ ПРЕМА ПРИЛОЖЕНИМ ПРОЈЕКТИМА.СВЕ ЛЕПЉЕНЕ 

СПОЈЕВЕ ПРОПИСНО ЗАШТИТИТ КАКО БИ СЕ ПОСТИГЛА ПРОПИСАНА ЗАШТИТА НА ВЛАЖАН ПРОСТОР.ТАМО ГДЕ ЈЕ 

ПОТРЕБНО ЛАСЕРСКИ КАНТОВАТИ ПЛОЧЕ. СВЕ ВЕЗЕ И КРАЈЕВЕ ИДЕАЛНО ЗАШТИТИ, КАКО НЕ БИ ДОШЛО ДО ПОЈАВЕ 

КОРОЗИЈЕ И ПРОМЕНЕ БОЈЕ ПЛАСТИФИКАЦИЈЕ. СВЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ЕЛЕМЕНАТА ТИПЛОВАТИ , БЕЗ ВИДНОГ 

ШРАФЉЕЊА.

ПРОЈЕКАТ НА УВИД, ДОСТУПАН ЈЕ КОД НАРУЧИОЦА

1 od 7



Предмер

ШИФРА И 

НАЗИВ ЕЛ.

ОПИС КОЛИЧИНА 

КОМ.

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА

СВЕГА БЕЗ ПДВ

2 Гардеробни 

орман

ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА ГАРДЕРОБЕРА СА СТАНДАРДНИМ ВРАТИМА -

Гардеробери се раде са комплетним корпусом – са свим бочним, подним и плафонским плочама 

и хоризонталним фиксираним плочама за укрућење. Леђа су пуна од лесонита у дезену 

унутрашњих плоча. Везе не смеју бити видне.  Све везе типловати. Конструкција плакара треба 

да је чврста. Крила плакара, све унутрашње хоризонталне и вертикалне плоче, раде се од 

универа 18mm са АБС кантовима на свим ивицама. Ручице алуминијумске по избору 

пројектанта, типа ДАРЕКС 422762 470 / 025 MP19 у обради по избору пројектанта или слично . 

Дезен и тон универа типа Еггер дрво декор или слично по избору пројектанта. Гардеробер 

радити са 6 крила . Унутрашњост гардеробера опремити са једном ал. оклагијом за качење 

гардеробе и 9 померљивих полица. Елементе опремити са најквалитетнијим оковом. Све радити 

према пројекту.
2,0 О5 УКУПНЕ ШИРИНЕ 120, ДУБИНЕ 55 И ВИСИНЕ 240см СА 6 КРИЛА.                  4

3 Гардеробни 

орман

ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА ГАРДЕРОБЕРА СА СТАНДАРДНИМ ВРАТИМА -

Гардеробери се раде са комплетним корпусом – са свим бочним, подним и плафонским плочама 

и хоризонталним фиксираним плочама за укрућење. Леђа су пуна од лесонита у дезену 

унутрашњих плоча. Везе не смеју бити видне.  Све везе типловати. Конструкција плакара треба 

да је чврста. Крила плакара, све унутрашње хоризонталне и вертикалне плоче, раде се од 

универа 18mm са АБС кантовима на свим ивицама. Ручице алуминијумске по избору 

пројектанта, типа ДАРЕКС 422762 470 / 025 MP19 у обради по избору пројектанта или слично . 

Дезен и тон универа типа Еггер дрво декор или слично по избору пројектанта. Гардеробер 

радити са 6 крила . Унутрашњост гардеробера опремити са једном ал. оклагијом за качење 

гардеробе и 9 померљивих полица. Елементе опремити са најквалитетнијим оковом. Све радити 

према пројекту.
3,0 О6 УКУПНЕ ШИРИНЕ 110, ДУБИНЕ 55 И ВИСИНЕ 240см СА 6 КРИЛА.                  1

4 Гардеробни 

орман

ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА ГАРДЕРОБЕРА СА СТАНДАРДНИМ ВРАТИМА -

Гардеробери се раде са комплетним корпусом – са свим бочним, подним и плафонским плочама 

и хоризонталним фиксираним плочама за укрућење. Леђа су пуна од лесонита у дезену 

унутрашњих плоча. Везе не смеју бити видне.  Све везе типловати. Конструкција плакара треба 

да је чврста. Крила плакара, све унутрашње хоризонталне и вертикалне плоче, раде се од 

универа 18mm са АБС кантовима на свим ивицама. Ручице алуминијумске по избору 

пројектанта, типа ДАРЕКС 422762 470 / 025 MP19 у обради по избору пројектанта или слично . 

Дезен и тон универа типа Еггер дрво декор или слично по избору пројектанта. Гардеробер 

радити са 4 крила . Унутрашњост гардеробера опремити са ал.извлакачем за качење гардеробе 

(типа извлакач економик, "comferut" или сл.) и 6 померљивих полица. Елементе опремити са 

најквалитетнијим оковом. Све радити према пројекту.

4,0 О7 УКУПНЕ ШИРИНЕ 90, ДУБИНЕ 40 И ВИСИНЕ 240см СА 4 КРИЛА.                  2

2 od 7
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ШИФРА И 

НАЗИВ ЕЛ.

ОПИС КОЛИЧИНА 

КОМ.

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА

СВЕГА БЕЗ ПДВ

5 Гардеробни 

орман

ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА ГАРДЕРОБЕРА СА СТАНДАРДНИМ ВРАТИМА -

Гардеробери се раде са комплетним корпусом – са свим бочним, подним и плафонским плочама 

и хоризонталним фиксираним плочама за укрућење. Леђа су пуна од лесонита у дезену 

унутрашњих плоча. Везе не смеју бити видне.  Све везе типловати. Конструкција плакара треба 

да је чврста. Крила плакара, све унутрашње хоризонталне и вертикалне плоче, раде се од 

универа 18mm са АБС кантовима на свим ивицама. Ручице алуминијумске по избору 

пројектанта, типа ДАРЕКС 422762 470 / 025 MP19 у обради по избору пројектанта или слично . 

Дезен и тон универа типа Еггер дрво декор или слично по избору пројектанта. Гардеробер 

радити са 4 крила . Унутрашњост гардеробера опремити са ал.извлакачем за качење гардеробе 

(типа извлакач економик, "comferut" или сл.) и 6 померљивих полица. Елементе опремити са 

најквалитетнијим оковом. Све радити према пројекту.

5,0 О8 УКУПНЕ ШИРИНЕ 90, ДУБИНЕ 35 И ВИСИНЕ 240см СА 4 КРИЛА.                  2

6 Гардеробни 

орман

ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА ГАРДЕРОБЕРА СА СТАНДАРДНИМ ВРАТИМА -

Гардеробери се раде са комплетним корпусом – са свим бочним, подним и плафонским плочама 

и хоризонталним фиксираним плочама за укрућење. Леђа су пуна од лесонита у дезену 

унутрашњих плоча. Везе не смеју бити видне.  Све везе типловати. Конструкција плакара треба 

да је чврста. Крила плакара, све унутрашње хоризонталне и вертикалне плоче, раде се од 

универа 18mm са АБС кантовима на свим ивицама. Ручице алуминијумске по избору 

пројектанта, типа ДАРЕКС 422762 470 / 025 MP19 у обради по избору пројектанта или слично . 

Дезен и тон универа типа Еггер дрво декор или слично по избору пројектанта. Гардеробер 

радити са 4 крила . Унутрашњост гардеробера опремити са ал.извлакачем за качење гардеробе 

(типа извлакач економик, "comferut" или сл.) и 6 померљивих полица. Елементе опремити са 

најквалитетнијим оковом. Све радити према пројекту.

6,0 О9 УКУПНЕ ШИРИНЕ 86, ДУБИНЕ 35 И ВИСИНЕ 240см СА 4 КРИЛА.                  2

7 KРЕВЕТ ИЗРАДА, ИСПОРУКА  И МОНТАЖА КРЕВЕТА 97.2 х 207.2см , висине 42 см без душека.

Кревети се израђују од универа 36мм (2Х18мм), све ивице се кантују са широким АБС тракама 

за универ од 36мм. Универ типа Еггер дрво декор или слично по избору пројектанта. Основна 

конструкција је гештел од масива - рам израђен од кутија 4 х 6см са четири ноге. Преко рама 

израђује се дрвена кутија од универа са повученом  соклом и рамом за смештај душека. Преко 

дрвеног рама од масива, душек се поставља на перфорирану плочу од универа 18мм кантована 

АБС траком са свих страна. Кревет прављен за душек дим. 90х200х24см. Цена душека не улази у 

цену дате позиције.Све везе типловати , без видног шрафљења.

7,0 О1 УКУПНЕ ШИРИНЕ 97.2, ДУЖИНЕ 207.2 И ВИСИНЕ 42см              4

3 od 7
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8 KРЕВЕТ ИЗРАДА, ИСПОРУКА  И МОНТАЖА КРЕВЕТА 107.2 х 207.2см ,                            висине 42 см , 

са узглављем висине 90см, без душека.

Кревети се израђују од универа 36мм (2Х18мм), све ивице се кантују са широким АБС тракама 

за универ од 36мм . Универ типа Еггер дрво декор или слично по избору пројектанта. Са једне 

стране кревета извести узглавље висине 90см, од универа д=36мм, кантован АБС траком са свих 

страна. Основна конструкција је гештел од масива - рам израђен од кутија 4 х 6см са четири 

ноге. Преко рама израђује се дрвена кутија од универа са повученом  соклом и рамом за смештај 

душека. Преко дрвеног рама од масива, душек се поставља на перфорирану плочу од универа 

18мм кантована АБС траком са свих страна. Кревет прављен за душек дим. 100х200х24см. Цена 

душека не улази у цену дате позиције.Све везе типловати , без видног шрафљења.

8,0 О2 УКУПНЕ ШИРИНЕ 107.2, ДУЖИНЕ 207.2 И ВИСИНЕ 42см              12

9 НОЋНИ 

ОРМАРИЋ

ИЗРАДА, ИСПОРУКА  И МОНТАЖА НОЋНОГ ОРМАРИЋА 45 х 40, висине 50 см. Корпус 

ормарића радити од удвојеног универа 36мм     ( 2Х д=18мм), кантован широком АБС траком за 

универ од  36мм са свих страна. Спојеви плоча спајане типлом без видног шрафљења. Ормарић 

опремити са једном полицом. Крило и леђа ормарића од универа д=18мм, кантовано АБС 

траком са свих страна. Ручица типа  ДАРЕКС 422762 470 / 025 MP19  у обради по избору 

пројектанта или слично .Ормарић стоји на квадратним ал. ногицама максималне висине 25мм 

или слично. Коришћени универ типа Еггер дрво декор или слично све по избору пројектанта.

9,0 O3 УКУПНЕ ШИРИНЕ 45, ДУБИНЕ 40 И ВИСИНЕ 50см              16

10 УЗГЛАВЉА ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА зидног узглавља за кревете. Узглавље је укројено према 

полукружном зиду, у свему према пројекту. Корпус узглавља је од универ д=18мм, кантовано 

АБС траком са свих страна.Горња плоча / поклопац узглавља је од универа 36мм (2х18мм) 

кантована широком АБС траком са свих страна за плочу од 36мм. Леђа узглавља од савијеног 

лесонита. Све међусобне видне везе типловати , без видног шрафљења. Све по детаљима из 

пројекта.  У цену урачунати све комплет намонтирано са урађеним  отворима  за продор 

инсталација . У цену не улазе модули прекидача и утичница. 

10,1 18 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 204см, ДУБИНЕ 30см, ВИСИНЕ 75см.             1

11 УЗГЛАВЉА ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА зидног узглавља за кревете. Узглавље је укројено према 

зиду, у свему према пројекту. Корпус узглавља је од универ д=18мм, кантовано АБС траком са 

свих страна.Горња плоча / поклопац узглавља је од универа 36мм (2х18мм) кантована широком 

АБС траком са свих страна за плочу од 36мм. Све међусобне видне везе типловати , без видног 

шрафљења.  Све по детаљима из пројекта. У цену урачунати све комплет намонтирано са 

урађеним  отворима  за продор инсталација . У цену не улазе модули прекидача и утичница. 

11,1 19 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 204см, ДУБИНЕ 29см, ВИСИНЕ 75см.             1

4 od 7
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12 ТОАЛЕТНИ 

СТО

ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТОАЛЕНОГ СТОЛА СА ДВЕ ФИОКЕ. Горња и бочне 

стране тоалетног стола су од удвојеног универа од 36мм( 2Х д=18мм) , кантоване широком АБС 

траком са свих страна за универ од 36мм. Сви спојеви универа типловани , без видног 

шрафљења. Са задње стране тоалетног стола поставити укрућење висине 20см, од универ д 

=18мм кантовано абс траком са свих страна. Тоалетни сто опремити са две плитке фиоке 

(висине 10см)  уз горњу радну плочу. Ручице алуминијумске , типа дарекс или слично по избору 

пројектанта. Универ типа дрво декор Еггер или слично по избору пројектанта. У свему према 

пројекту . Тоалетни сто радити у више димензија.

12,1 23 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 80см, ВИСИНЕ 75см И ДУБИНЕ 55см.        1

12,2 24 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 83см, ВИСИНЕ 75см И ДУБИНЕ 55см.        1

12,3 25 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 110см, ВИСИНЕ 75см И ДУБИНЕ 55см.        2

12,4 26 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 150см, ВИСИНЕ 75см И ДУБИНЕ 55см.        2

12,5 27 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 128см, ВИСИНЕ 75см И ДУБИНЕ 55см.        1

12,6 28 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 72см, ВИСИНЕ 75см И ДУБИНЕ 55см.        1

12,7 29 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 128см, ВИСИНЕ 75см И ДУБИНЕ 55см.        1

13 ТОАЛЕТНИ 

СТО

ИЗРАДА , ИСПОРУКА И МОНТАЖА КОНЗОЛНОГ ТОАЛЕНОГ СТОЛА СА ФИОКОМ И 

ОТВОРЕНОМ ПОЛИЦОМ . Горња страна тоалетног стола су од удвојеног универа од 36мм( 2Х 

д=18мм) , кантоване широком АБС траком са свих страна за универ од 36мм. Корпус ,фиока и 

полица тоалетног стола од универа д=18мм, кантована АБС траком са свих страна. Сви спојеви 

универа типловани , без видног шрафљења. Елемнт укројити према кружном зиду. Сто 

монтирати конзолно на зид на висину предвиђена пројектом. Носачи стола скривени, качење 

без видног шрафљења. Тоалетни сто опремити са фиоком (висине 10см)  уз горњу радну плочу. 

Ручица алуминијумска , типа дарекс или слично по избору пројектанта. Универ типа дрво декор 

Еггер или слично по избору пројектанта. У свему према пројекту . 

13,1 21 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 156см, ВИСИНЕ 18см И ДУБИНЕ 70см.        1

14 ПУЛТ НАБАВКА,  ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПУЛТА.

Елементи се израђују од универа д=36мм (2Х18мм) кантована широком АБС траком са свих 

страна. Универ типа Еггер дрво декор или слично по избору пројектанта. Пулт се ослања на под 

преко  металног кружног стуба и додатно везује на зид, без видних носача. Горња плоча пулта се 

украја према кружном зиду. У свему према пројекту.

14,1 20 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 240см, ВИСИНЕ 75см, ДУБИНЕ 40см 1

5 od 7
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15 КОМОДА ИЗРАДА, ИСПОРУКА  И МОНТАЖА КОМОДЕ СА ТРИ КРИЛА И ТРИ ФИОКЕ. Kорпус 

комоде радити од удвојеног универа д=36мм (2х18мм) кантован широком АБС траком за универ 

од 36мм са свих страна. Унутрашњост елемента , корпус и фиоке радити од универа д=18мм, 

кантован АБС траком са свих страна. Еленет опремити са три фиоке , три крила и три 

затворене померљиве полице. Ручице алуминијумске по избору пројектанта. Универ типа Еггер 

дрво декор или слично. Ноге алуминијумске повучене , максималне висине 25мм. У свему према 

пројекту.
15,1 22 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 125см, ВИСИНЕ 75см, ДУБИНЕ 40см (три крила + три фиоке) 1

16 ОТВОРЕНЕ 

ПОЛИЦЕ

ИЗРАДА, ИСПОРУКА  И МОНТАЖА ОТВОРЕНИХ ПОЛИЦА. Kорпус полица радити од 

удвојеног универа д=36мм (2х18мм) кантован широком АБС траком за универ од 36мм са свих 

страна. Унутрашњост елемента опремити са отвореним полицама од универа д=18мм, кантован 

АБС траком са свих страна. Леђа од лесонита у боји одабраног универа. Универ типа Еггер дрво 

декор или слично. Ноге алуминијумске повучене , максималне висине 25мм. У свему према 

пројекту. Елемент радити у различитим димензијама. У свему према пројекту.

16,1 15 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 96см, ВИСИНЕ 75см, ДУБИНЕ 30см 1

16,2 16 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 73см, ВИСИНЕ 75см, ДУБИНЕ 40см 1

16,3 17 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 43см, ВИСИНЕ 75см, ДУБИНЕ 40см 1

17 КАНЦЕЛАР

И- ЈСКИ 

СТО

ИЗРАДА, ИСПОРУКА  И МОНТАЖА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ СТОЛА. Горња и бочне стране 

стола су од универа д=18мм , кантоване  АБС траком са свих страна . Сви спојеви универа 

типловани , без видног шрафљења. Са задње стране стола поставити укрућење висине 43см, од 

универ д =18мм кантовано абс траком са свих страна. На горњој плочи радног стола предвидети 

рупу за пролазак каблова. Рупу заштити одговарајућом розетном. Универ типа дрво декор Еггер 

или слично по избору пројектанта. У свему према пројекту. Канцеларијњки сто радити у више 

димензија.
17,1 12 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 120см, ВИСИНЕ 75см, ДУБИНЕ 70см 2

17,2 13 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 130см, ВИСИНЕ 75см, ДУБИНЕ 70см 2

18 КАСЕТА ИЗРАДА, ИСПОРУКА  И МОНТАЖА КАНЦЕЛАРИСКЕ КАСЕТЕ СА 4 ФИОКЕ . Комплетан 

елемента радити од универа д=18мм, кантован АБС траком са свих страна. Елемент опремити 

са 4 фиоке, ручице алуминијумске по  избору пројектанта. Касета се ослања на под преко 

точкића. Фиоке опремити са ситемом за закључавање (брава и кључ).  Универ типа дрво декор 

Еггер или слично по избору пројектанта. У свему према пројекту . 

18,1 14 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 40см, ВИСИНЕ 69см, ДУБИНЕ 60см
4

6 od 7
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19 МИНИ 

КУХИЊА

ИЗРАДА, ИСПОРУКА  И МОНТАЖА МИНИ КУХИЊЕ. Доњи елементи се израђују од универа 

д=18мм у тону и боји по избору пројектанта. Фронтови се кантују абс траком у боји плоче са 

свих страна. Слободну страну радне плоче кантовати ламинатом у боји плоче. Елменте 

опремити са 4 фиоке, 2 крила и 2 затворене померљиве полице.  Димензије елемента 

150x90x60цм (шир. вис. дуб.). Радна плоча у тону и боји по избору пројектанта. У елемент се 

уграђују судопера и уградна плоча са две рингле. Предвидети уградњу мини фрижидера 

(шир.50цм, тачне димензије су условљене конкретним моделом фрижидера - не улази у цену 

елемента). Висеће елементе радити у два дела од универа д=18мм, кантован  абс траком са свих 

страна. Димензије елемента 150x40x30цм (шир. Вис. Дуб.). Фронтови су од пескираног стакла у 

ал.раму. Начин отварања подизним системом. Сваки део елемента опремити са две померљиве 

полице.

У цену елемента урачунати набавку судопере, кухињске батерије и уградне грејне плоче са две 

рингле, без набавке фрижидера.

Све видне везе између елемената типловати, без видног шрафљења. Ручице алуминијумске по 

избору пројектанта.

Универ типа дрво декор Еггер или слично по избору пројектанта.  У свему према пројекту.

19,1 11 ДОЊИ ЕЛЕМЕНТИ  УКУПНЕ ДУЖИНЕ 150см, ВИСИНЕ 90см, ДУБИНЕ 60см,ВИСЕЋИ ЕЛЕМЕНТИ 

УКУПНЕ ДУЖИНЕ 150см, ВИСИНЕ 40см, ДУБИНЕ 30см 2

20 АПОТЕКА, 

ЗАСТАКЉЕ

НА 

ВИТРИНА

ИЗРАДА, ИСПОРУКА  И МОНТАЖА АПОТЕКЕ / ЗАСТАКЉЕНЕ ВИТРИНЕ. Елементи се 

израђују од универа д=18мм, кантован АБС траком са свих страна. Димензије елемента 

80x200x40цм (шир. вис. дуб.) Витрину извести у два дела са 4 крила. Горњи део витрине је са 

стакленим крилима од каљеног или ламинираног стакла (висине крила 125см), доњи део 

витрине је са пуним крилима од универа. Комплетан елемент опремити са померљивим 

полицама. (5ком.)

Све видне везе између елемената типловати, без видног шрафљења. Ручице алуминијумске по 

избору пројектанта. Сва крила опремити са одговарајућом бравом и кључем. У свему према 

пројекту.

20,1 10 УКУПНЕ ДУЖИНЕ 80см, ВИСИНЕ 200см, ДУБИНЕ 40см 2

УКУПНО РСД 

без ПДВ :

ПДВ ____ %

Укупнп са ПДВ

Име и презиме овлашћеног лица понуђача

                                             М.П.
___________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

_________________________________________

Бања Ковиљача _______________ 2014.
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