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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 – у даљем тексту ЗЈН), и члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. Гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 91 од 

18.03. 2016. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 92 од 18.03.2016. 

године, припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 

број 09/2016 –Радови на текућем одржавању и поправци објеката Специјалне болнице за 

рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ : 

 

Назив, адреса и интернет страница 

наручиоца: 

Специјална болница за рехабилитацију  

Парк број 4,  

15316 Бања Ковиљача 

http://www.banjakoviljaca.rs/   

Матични број 07122314 

Шифра делатности 86.10 

ПИБ: 101188430 

Текући рачун 840 – 71667 - 79 

 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА:  

 

Врста поступка: отворени поступак .  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Модел уговора сачињен је у складу са 

Законом о облигационим односима. Уколико постоје одређене нејасноће и елементи које је 

потребно решавати, а нису уређени Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који 

употпуњавају област јавних набавки, примењиваће се одредбе важећег Закона о општем 

управном поступку РС. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Предмет јавне набавке број 09/2016 су радови на текућем одржавању и поправци објеката 

Специјалне болнице за рехабилитацију. 
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Набавка се спроводи ради текућег одржавања зграда и објеката болнице у складу са потребама и 

то: 

- Радови на фасади објекта „Стандард“ 

- Реновирање туш кабина у објекту „Далмација“ 

- Хидроизолација изнад ресторана „Под кулом“ 

- Хидроизолација и плочице на тераси на Новом објекту и 

- Остало редовно текуће одржавање објеката Болнице 

 

Ознака из општег речника набавке:  

45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње 

 

Јавна набавка није обликована по партијама    

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

Рок за достављање понуда је 18. 04. 2016. године, у 11:30 часова. Понуде морају пристићи пре 

протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 

упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 

приспеће понуда. Понуду доставити на адресу:  

 

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступаку радови – ЈН бр. 09/2016 - Радови текућем 

одржавању и поправиц објеката Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

– НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом''  

  

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 

„Библиотека“, дана 18.04.2016. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који 

буду били присутни, морajу Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача 

уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована за 

присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавнe набавке, у циљу 

обезбеђивања адекватног простора.  
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

 

ЦИЉ ПОСТУПКА  
 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци,  
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  
 

Контакт особа за ближе информације: Мирјана Дивнић, Служба за јавне набавке, и-мејл адреса: 

nabavkekoviljaca@gmail.com        

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45200000-9')
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке су радови на текућем одржавању и поправци објеката Специјалне 

болнице за рехабилитацију. Радови с 

 

Набавка се спроводи ради текућег одржавања зграда и објеката болнице у складу са потребама и 

то: 

- Радови на фасади објекта „Стандард“ 

- Реновирање туш кабина у објекту „Далмација“ 

- Хидроизолација изнад ресторана „Под кулом“ 

- Хидроизолација и плочице на тераси на Новом објекту и 

- Остало редовно текуће одржавање објеката Болнице 

Радови обухватају следеће: 

- Радови на припрему и рушењу  

- Земљани и зидарски радови 

- Армирано бетонски радови 

- Армирачки радови 

- Изолатерски радови 

- Грађевинска столарија  

- Тесарски радови 

- Лимарски и керамички радови 

- Подополагачки радови 

- Сувомонтажни радови 

- Фасадерски радови 

- Молерско-фарбарски и разни радови 

Детаљна техничка спецификација јавне набавке дата је у Прилогу 1, у оквиру ,,Предмера 

радова'', који достаљамо као део конкурсне документације. 

 

Напомена: 

- Без обзира на приложену спецификацију, изабрани понуђач има обавезу да, пре почетка 

извођења радова, изврши увид, преглед и предмер захтеваних радова;   

- Динамика извршења услуга мора бити прилагођена потребама наручиоца, а то значи да ће 

извршилац радове извршавати динамиком која ће бити одобрена од стране наручиоца, како 

не би ометао његову основну делатност, пружања услуга бањског лечења, својим 

пацијентима, који су смештени у објекту. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем 

тексту: ЗЈН или ЗАКОН) и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

Обавезни услови које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 
Обавезни услови: 

1. Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 
- Доказ: Копија извода из Регистра 

равно лице као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 

регистра надлежног Привредног суда;  

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 

одговарајућег регистра;  

* Напомена: Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о 

регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност 

овог услова је неопходан за: понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој 

понуди. 

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

дела као чланови 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 

 
- Доказ:  

Правно лице као понуђач доказује достављањем:  

• Извода из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  
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• Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда према месту седишта домаћег правног лица, као доказ да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе;  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване 

криминалне г рупе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (захтев за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења и према месту пребивалишта).  

* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 

евиденције.  

**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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;  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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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  
- Доказ: 

• Уверења Пореске управе министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе  

и   

• Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

или  

• Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације;  

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

 

Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (члан 75. став 2. ЗЈН).  
 

Редни 

бој 
Додатни услови 

1. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

- да понуђач, у последње 3 (три) обрачунске године (2012., 2013. и 2014. 

године) није пословао са губитком. 

- да је понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2012., 2013. и 2014. 

године) остварио годишње приходе у минималном износу од 

37.000.000,00 динара за сваку годину. 

- да понуђач у задњих 12 месеци које претходе месецу објављивања позив 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био неликвидан.  

Начин доказивања захтеваног услова: 

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) које издаје Агенција 

за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података 

о бонитету правних лица и предузетника из ког се виде подаци за 

претходне 3 (три) године (2012., 2013. и 2014. годину); 

- Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у 

последњих 12 месеци од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки. 
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2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

- да је понуђач у претходних 5 (пет) година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015. 

година) окончао најмање три уговора на радовима на објектима 

високоградње, а чија је појединачна вредност најмање 18.000.000,00 

динара без обрачунатог пдв-а  

- да поседује сертификате за управљање квалитетом: ISO 9001 – Систем 

менаџмента квалитета у области грађевинарства у високоградњи; ISO 

14001 Систем менаџмента заштитом животне средине; ISO 18001 – 

Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду , ISO 

50001:2011- Систем менаџмента и енергијом 

- да је понуђач у оквиру референтних уговора извео радове на санацији 

прокишњавања равних кровова или тераса минималне површине 2500м
2
 

- да се понуђач у току трајања референтних уговора одазивао на позив за 

хитне интервенције и поступао по истим 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- потписане и оверне окончане ситуације или потврде наручилаца о 

извршеним радовима 

- фотокопија важећих сертификата: ISO 9001 – Систем менаџмента 

квалитета у области грађевинарства у високоградњи; ISO 14001 

Систем менаџмента заштитом животне средине; ISO 18001 – Систем 

управљања заштитом здравља и безбедности на раду; ISO 50001:2011- 

Систем менаџмента и енергијом 

- фотокопија рачуна или окончане ситуације из које се може јасно 

утврдити испуњеност захтеваног услова да је понуђач извео захтеване 

радове на санацији прокишњавања равних кровова или тераса 

минималне површине 2.500м
2
 

- потврда референтног наручиоца образац бр. 9 Прилаже се потврда од 

минимално једног референтног наручиоца. 

- потврда референтног наручиоца о одазивању на позиве хитне 

интервенције образац број 8 или изјава у слободној форми да није било 

хитних интевенција. 

3. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом: 

- да понуђач поседује у моменту подношења понуде минимум 2 (два) 

теретна возила носивости минимум 1,3 тоне у свом власништву. 

- да понуђач у моменту подношења понуде поседује скелу величине 

минимум 800 м
2
. 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- фотокопија очитане саобраћајне дозволе из које се види да је понуђач 

власник возила 

- оверена и потписана картица основних средстава из које се види да 

понуђач има у свом власништву скелу величине минимум 800 м
2
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4 Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 

a) да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 25 (двадесет и 

пет) стално запослених (на неодређено или одређено време у складу 

са Законом о раду) или ангажованих у складу са Законом о раду, од 

којих су најмање: 

 минимум 3 дипломирана грађевинска инжењера са важећом 

лиценцом 410 или 411 

 минимум 2 дипломирана грађевинска инжењера са важећом 

лиценцом 381 који су у радном односу код понуђача минимум 6 

(шест) месеци пре објављивања позива 

 минимум 1 (једно) лице које има положен стручни испит за 

безбедност и здравље на раду и који је овлашћен да обавља 

послове координатора за безбедност на раду у току извођења радова; 

 минимум 1 техничко лице – грађевински техничар 

 минимум 20 КВ радника (зидар, тесар...) 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- Фотокопија обрасца М или MA пријаве на обавезно социјално 

осигурање (на неодређено или одређено време у складу са Законом о 

раду) 

- за лица са траженим лиценцама: копије лиценци и потврда о продужетку 

- за лице које има положен стручни испит за безбедност и здравље на раду 

и који је овлашћен да обавља послове координатора за безбедност на 

раду у току извођења радова-фотокопија Уверења о положеном стручном 

испиту о оспособљавању за обављање послова координатора за 

безбедност и здравље на раду које издаје Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјлна питања, Управа за безбедност и 

здравље на раду  

5. Средства обезбеђења:  

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде у висини од 10% од понуђене 

вредности без ПДВ-а,  

- Банкарска гаранција за добро извшење посла (за понуђача којем буде 

додељен уговор), у висини од 5% од уговорене цене без ПДВ-а. Гаранција 

се доставља у року од 10 дана од потписивања уговора 

- Меница за отклањање недостатака у гарантном року (за понуђача којем 

буде додељен уговор), у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. 

 
1.2.1 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем / има у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

   

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  09/2016                                                 Радови на текућем одржавању и 

                                                                                          поправци објеката Специјалне болнице  

                   за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

Страна 11 од 40 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. А додатне услове 

група понуђача испуњава заједно, осим услова да у последњих 6 месеци који претходе месецу у 

коме је објављен позив за подношење пон 

  

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. 

став 1. тачке 1) - 4). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и предузетници, 

који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој понуди  јасно 
наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе и сваки 
подизвођач и сви чланови групе понуђача.   
 

Услов из члана 75 став 2. ЗЈН, понуђач доказује попуњавањем и оверавањем обрасца изјаве. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

* Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;  

 

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА: 
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја Комисије за јавну набавку најповољнија и којем је Одлуком додељен уговор о јавној 
набавци, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет (5) дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  

 

Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава 
уношење, додавање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (нпр. 

повезивање траком јемствеником или слично), у целини и запечаћене, осим оригинал сопствене 
бланко менице за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, који може бити 
приложен у пластичној фолији.  

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 
стране одговорног лица понуђача.  

 

Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних институција. Уз понуду понуђач доставља доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. до 4. ЗЈН.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да за подизвођача достави доказе о 
испуњености обавезних услова. У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове испуњавају 
заједно, осим услова да у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив 
за подношење понуда, није био у блокади.  

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује форма и 
облик електронског документа, као и његова копија у штампаној варијанти.  
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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. Документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране 
надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно 
привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу 
на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.  

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога 
што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 
може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, 

односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на 
прописани начин.  
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Јавна набавка мале вредности број: 09/2016 

 

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду за добра према конкурсној документацији. 

Понуда треба да садржи све податке тражене од стране Наручиоца, изузев података који се 
налазе на одређеним Web страницама (на пример комплетан каталог) и који су без додатних 
захтева јавности доступни на увид, о чему понуђач треба да укаже и упути Наручиоца.  

Све захтеване доказе је неопходно доставити како би се у поступку оцењивања понуда 
несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  

У том смислу, својом понудом понуђач гарантује за квалитет и испоруку добара који је 
предмет јавне набавке. 
 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИК У НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се на 
српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

  

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Понуђач подноси понуду непосредно на писарници Наручиоца 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 наводи назив понуђача, 

адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт, како би се у складу са 

чланом чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да 

неблаговремену понуду врати неотворену Понуђачу. 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. 
 

Неопходно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у јединствену целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни 

листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 

Рок за достављање понуда је 18.04.2016. године, у 11:30 часова. Понуде морају пристићи пре 

протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 

упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 

приспеће понуда. 
 

Понуду доставити на адресу:  

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

„Понуда за отворени поступак радова број 09/2016 – Радови на текућем одржавању и 

поправци објеката Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи – НЕ 

ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом“ 
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 
„Библиотека“, дана 18.04.2016. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који 
буду били присутни, морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача 
уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована 
за присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавне набавке, у 
циљу обезбеђивања адекватног простора. 

  

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.  

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од од отварања понуда, а на основу 
Записника о отварању понуда и Извештаја о стручној оцени понуда у предметној јавној 
набавци. 
 

Комплетна понуда мора да садржи наведене или тражене обрасце, а понуђач је обавезан да 
захтевану документацију достави редоследом и обележи редним бројевима. 

 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуда се припрема у складу са моделима образаца, који су саставни део Конкурсне 
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и 
факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим 
упутством и упутством датим на самим обрасцима.  

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, 

потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног 
члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из 
конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком 
наступу.  

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз 
параф и оверу печатом, и дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које 
су потписале образац понуде и печат понуђача. 

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):  

• Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и 

76. ЗЈН, наведене и описане у делу Конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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*Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 
75. став 1. тачке 1)-3). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и 
предузетници, који су уписана у регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој 
понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача 
налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.  

 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Не прихвата се понуда са варијантама.  

 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 
условима који важе у Републици Србији.  

На предметну  јавну набавку ће се примењивати:  

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15);  

• Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним 
набавкама („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01, „Сл. гласник“ бр. 30/10);  

• Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр.31/93 „Сл. лист СЦГ“, бр. 

1/2003 - Уставна повеља);  

• Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке 
(„Сл. гласник РС“ бр. 29/13. године и бр. 31/13 године).  

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да је ималац права 
интелектуалне својине.  

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне 
набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу 
надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио 
надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је у Обрасцу 7 - Изјава о трошковима 
припреме понуде, навео у укупном износу и структури. 

 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или 
путем поште, у затвореној коверти, с тим што се на предњој страни коверте, у коју се пакује 
измена или допуна додаје реч „измена“, „допуна“ или „опозив“, а у зависности од тога шта се 
у коверти налази. 
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У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за 
рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача: „Измена понуде за јавну набавку добара“, 

„Допуна понуде за јавну набавку добара“, или „Опозив понуде за јавну набавку добара“. 

 

Уз наслов који се односи на измену, допуну или опозив, Понуђач мора ставити и назив 
предметног поступка: ,,Отворени поступак број 09/2016 – радови на текућем одржавању и 

поправци објеката Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“. 
 

ПОНУЂАЧ  
У складу са чланом 87. став 3. ЗЈН, 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 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду: 

1. самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),  

2. са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава   
    подизвођачу) и  
3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну  
    набавку).  

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА  
Уколико понуђач подноси понуду са подиизвођачем / има, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу / има, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити преко 
подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу / има не може бити 
већи од 50%.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 
понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач са којим је закључен уговор, не може за подизвођача ангажовати лице које није навео 
у својој понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла , ракинути уговор и писаним путем обавестити организацију надлежну 
за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим је закључен уговор.  
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ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
Понуду може поднети група понуђача.  

У прилогу Обрасца понуде (Образац 1), група понуђача је дужна да достави споразум којим се 
понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1-6 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;  

• Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;  

• Понуђачу који ће издати рачун;  

• Рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

• Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да дате обрасце у конкурсној документацији (изузев изјава датих под кривичном и 
материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 
оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као 
саставни део заједничке понуде. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Наручилац не прихвата авансно плаћање. 

Плаћање након изведених радова из предмета набавке биће извршено на основу привремених и 

окончане ситуације у року од___ дана (сходно могућностима наручиоца, а не касније од 45 дана 

од испостављања рачуна – ситуација). 

 

ГАРАНТНИ РОК 
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи минимум 24 месеца од дана када је извршена 

примопредаја радова, тј. сачињен Записник о изведеним радовима, сагласно условима из модела 

уговора. 

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача 

 
ЦЕНА, ВАЛУТА, И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
 

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 

Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума 
цена узимати вредности без ПДВ. 

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове. 

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
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Цена је фиксна до краја извршења уговора и не може се мењати и даје се на паритету 

FCO адреса Наручиоца. 

До евентуалних промена уговорених вредности, у случају вишкова и мањкова радова, биће 

примење одредбе предвиђене Посебним узансама о грађењу. 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, по јединици мере без ПДВ и са 
ПДВ (РСД).  

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Цене дате у понуди су фиксне 
и непроменљиве. 

 

Важно: у појединим позицијама предмера унете су вредности јединичних цена и укупне 

вредности за конкретне позиције. Ове податке, понуђачи неће мењати, јер су ова средства 

планирана за одређене врсте материјала – опреме и једнака су за све понуђаче. Наведене 

вредности, понуђачи ће сабирати са вредностима из позиција, у којима они сами дају цене 

и укупна вредност понуде ће обавезно садржати позиције у којима је унета цена. 

 

НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН.  

Понуђачи треба да дају реалне цене које значајано не одступају од тржишне упоредиве цене у 

супротном изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 
условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, тражиће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова. Наручилац ће по добијању 

образложења проверити све њене меродване саставне елементе и извршити оцену понуде.  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О:  

Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), 

адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством 
Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа 
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 
администрирају ови органи;  

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.merz.gov.rs, адреса Агенције за 
заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: 

www.sepa.gov.rs;  

 

Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22 - 26, Београд, интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs.   
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача – добављача. 

I Понуђач је дужан да у понуди достави :  

1) Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 10% од вредности 

уговора без ПДВ, са роком важења 30 дана дуже од рока важности понуде. Банкарска 

гаранција мора да има клаузуле: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 

приговора.  

2) Писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, у року од најкасније 10 (десет) дана од дана  закључења уговора, која 

је неопозива, безусловна, без приговора и платива на први позив на износ од 5% укупне 

вредности понуде без  ПДВ-а, односно уговора, са рокомо важности 30 (тридесет) дана 

дуже од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости (извршење радова). 

Писмо о намерама достављају сви понуђачи, а банкарску гаранцију само понуђач чија 

понуда буде изабрана као најповољнија тј. којем буде додељен уговор. Писмо о намерама 

послвоне банке мора бити обавезујуће. 

II Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да достави :  

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од максимално 10 (десет) дана од 

дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на 

први позив и без права на приговора на износ од 5% од укупне вредности уговора без 

ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла.  

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико 

Изабрани понуђач (Добављач) не извршава своје обавезе на начин и под условима 

дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног 

поступка јавне набавке, уколико буду испуњени сви законски услови.  

2) Бланко сопствену меницу на износ од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, 

приликом коначне примопредаје радова по предметној јавној набавци, са потврдом о 

регистрацији менице у Регистру меница и менично овлашћење за отклањање грешака у 

гарантном року, у корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана дужи од 

уговореног гарантног рока. 

 

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на 

списку негативних референци 

 Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету 

конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је захтевано у 

тачки 3.14. I (писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску 

гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ), 

достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за 

добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ, уколико уговор 

буде закључен са тим понуђачем. 
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 Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у 

року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива 

на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла 

издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности 

који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла 

 

Поред средстава финансијског обезбеђења, понуђач је у обавези да достави копију картона 
депонованих потписа (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање 
понуда) као и копију ОП Образаца (овереног у општини или суду, не старија од 2 месеца од 
дана одређеног за отварање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, заинтересовано лице може у писаном облику тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно путем 
поште, електронске поште или факсом. 

 

Адреса: Специјална болница за рехабилитацију, Парк број 4, 15316 Бања Ковиљача, Служба за 
јавне набавке 

Адреса електронске пошта на коју је могуће упутити захтев за појашњењем или добити 
додатна објашњења или информације:  nabavkekoviljaca@gmail.com    

Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у року од 3 (три) дана 
од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима и истовремено 
ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  
 
 

КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
У складу са чланом 20. ЗЈН, комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем 
послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске поште или 
факсом.  

Заинтересовано лице или понуђач може се обратити путем телефона само у вези информација 
и података који се односе на Наручиоца, на број телефона који је истакнут на ВЕБ страници у 
оквиру Портала јавних набавки, где је и објављен позив за подношење понуда и конкурсна 
документација у предметном поступку, а у засебном одељку са крајње десне стране, који 
садржи основне податке о Наручиоцу.  
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

  

mailto:nabavkekoviljaca@gmail.com
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МОДЕЛ УГОВОРА  
Модел уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да прихвата 
све елементе модела уговора за партију за коју подноси понуду. 
 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ  
Наручилац је дужан да:  

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди;  

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди;  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу 
великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако 
се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен 
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у складу са 
чланом 14. ЗЈН.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.  

1. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда.  

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА  
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У 
записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. ЗЈН. Записник о отварању 
понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и 
присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.  

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од три (3) дана од дана јавног отварања понуда.  

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће 
се отварати и биће враћена подносиоцу.  

 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако :  

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

Комисија за јавну набавку наручиоца, разматраће само понуде које су благовремено предате.  

Наручилац ће у складу са чланом 82. ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач 
у претходне три године у поступку јавне набавке:  
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- поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;  

- учинио повреду конкуренције;  

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

- одбио да достави доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године. 

Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке, су:  

− правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

− исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

− исправа о наплаћеној уговорној казни;  

− рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року;  

− изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

− доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

− писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података наведених 
у понуди;  

− писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор о 
јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише уговор, након што 
му је уговор у поступку јавне набавке додељен.  

− писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског 
обезбеђења;  

− писана исправа којом се потврђује да су наручилац и понуђач у судском или 
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних 
набавки или по основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним 
набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку 
другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за 
јавне набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу.  

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Наручилац ће применити критеријум за доделу уговора и вредновати понуде за које, након 
прегледа, утврди да су одговарајуће, прихватљиве и не садрже битне недостатке због којих 
могу бити одбијене. 
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РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

У случају да постоје две или више понуда са једнаком најнижом понуђеном ценом, уговор ће се 

доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке а уколико понуђачи понуде и једнаке 

рокове испоруке, уговор ће се доделити понуђачу који је први доставио понуду. 
 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  
Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава. 

Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача.  

 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом или прихватљивом.  

 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  

 

Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких референци  наручилац ће 
понуђачу одредити примерени рок од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или 
разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна 
појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом 
вредновања понуда. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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. 
 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

Наручилац ће, у складу са чланом 108. ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, 

донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка на 
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 
месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће 
одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 

став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев. 
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ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. ЗЈН. 

Како је у питању отворени поступак, у складу са чланом 149. став 3. захтев за заштиту права је 

благовремен ако је примљен од стране наручиоца седам (7) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 

Пријем захтева за заштиту права путем елктронске поште сматраће се правовременим радним 
данима од 07:00 до 14:00 часова. 

 

У складу са чланом 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно 
заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача односно заинтересованог лица, 

може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за 
јавне набавке, Државна ревизорска институција и јавни правобранилац. 

 

Чланом 149. ЗЈН дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија), а 
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за 
подношење понуда.  

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  

Ако 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 мога знати приликом подношења претходног захтева.  

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.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права 
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права.  
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Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 
препорученом пошиљком са повратницом.  

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о 
уплати таксе, у износу од 120.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-0000742221843-57, модел: 

97, позив на број: 50-016, прималац: Буџет Републике Србије, сврха: Републичка 
административна такса, захтев за заштиту права, број јавне набавке: 09/2016.  

 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. став 6 ЗЈН, наручилац у складу са чланом 113. ЗЈН закључује уговор о 
јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за 
подношење  захтева за заштиту права.  

 

Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са 
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА  
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка 
јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет (5) дана од дана закључења уговора 
односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.  
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр._______ од дана __________ за отворени поступак ЈН бр. 09/2016 – Радови на 

текућем одржавању и поправци објеката Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи 

Образац бр. 1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Име особе за контакт: 
 

И – мејл: 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Порески број понуђача (ПИБ): 
 

Матични број понуђача: 
 

Шифра делатности: 
 

Назив банке и број рачуна: 
 

Лице овлашђено за потписивање уговора: 
 

 
 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 

  

 
 



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  09/2016                                                 Радови на текућем одржавању и 

                                                                                          поправци објеката Специјалне болнице  

                   за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

Страна 27 од 40 

 

Образац бр. 2 

 

Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в) 

Начин подношења понуде  

А) Самостално 

Б) Са подизвођачем 

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: 

 

В) Као заједничку понуду 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
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Напомена:  

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у 

обрасцу бр. 2 потребно је исти копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 

заједничкој понуди. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац бр. 1: „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у обрасцу бр. 2.  
 

 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 3 

 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 09/2016 – Радови на текућем 

оржавању и поправци објеката Специјалне болнице за рехабилитацију достављамо вам 

следећу: 

                                                 

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  динара 

Износ ПДВ-а*  динара 

Укупна вредност без ПДВ   динара 

Рок важења понуде: 

(минимум 60 дана од дана отварања понуде) 
 дана 

Гарантни рок за извршене радове: 

(минимум 24 месеца од дана примопредаје 

радова) 

 месеци 

Рок и начин плађања: 

(изведени радови ће бити плаћени извођачу 

радова (понуђачу којем је додељен уговор) у року 

од _____ (сходно могућностима наручиоца, а не 

касније од 45 дана од испостављања рачуна – 

ситуација) 

 дана 

Рок извршења посла   дана 

 

* Понуђач није обавезан да попуни, у табели, колону „Износ пдв-а и Укупна вредност понуде са пдв-ом“, 

с обзиром да је Наручилац порески дужник у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату 

вредност („Сл. гласник РС, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 

68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн. и 83/15). 

 

 

 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                                M.П                             ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

Напомена: 
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. 
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Образац број 4 

 

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

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

За отворени поступак, ЈН Број 09/2016, - Радови на текућем одржавању и поправци 

објеката Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: ________2016. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног 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. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

За набавку у отвореном поступку, ЈН Број 09/2016 – Радови на текућем одржавању и 

поправци објеката Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 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.  

 

 

 

 

Датум: ________2016. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр.6 

 

 

 

На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 

14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву  

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

За набавку у отвореном поступку, ЈН Број 09/2016 – Радови на текућем одржавању и 

поправци објеката Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи . 

 

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.  

 

 

 

 

Датум: ________2016. године 

 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________   
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     Образац бр. 7 

 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од 

трошкова прибављања средства обезбеђења. 

 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади оправдане 

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

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге релевантне доказе. 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 8 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:  ___________________________________________________ 

СЕДИШТЕ :    ______________________________________ 

АДРЕСА :   ______________________________________ 

ТЕЛЕФОН :    ______________________________________ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ______________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________ 

ПИБ :    ______________________________________ 

 

 

 

П О Т В Р Д А 

 о одазивању на позиве за хитне интервенције  
 

Овим се потврђује да се предузеће ____________________________________________ 

_______________________,   ПИБ ________________, МБ ___________________, у оквиру 

реализације уговора __________________________________________________ 

_________________________________________________________, (назив, број и датум 

уговора) на време одазивало на позиве наручиоца за хитне интервенције  поступало по 

истим у складу са договором и потребама наручиоца. 

 

 

 

 ДАТУМ:     М.П  НАРУЧИОЦ: 

        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: 

 

_________________      __________________________ 

         

 

        ___________________________ 

         потпис 
 

 

 

 

Образац фотокопирати у довољном броју примерака    
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Образац бр. 9 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 

Наручилац предметних радова:    
 
 

(назив и адреса наручиоца) 
 
Лице за контакт:    

(име, презиме,  контакт телефон) 
 
 
 

Овим путем потврђујем да је    
(навести назив понуђача) 

 
за наше потребе извршио: 

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

(навести предмет јавне набавке) 
 

у уговореном року, обиму и квалитету, и да у гарантном року није било рекламација на исте. 
 
 
 

Датум 

извршењ/закључења 

уговора 

Вредност уговора у динарима 

без ПДВ-а 

Вредност извршених радова 

без ПДВ-а 

   

   

   

   

 
Датум М.П. Потпис наручиоца извршених радова 

 
 
 
 
 
 

 Н АПОМЕН А: 

У случају више доказа образац фотокопирати. 
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Образац бр. 10 

 

Модел уговора понуђач попуњава, парафира и оверава печатом све стране и оверава печатом 

и потписује на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе 

модела уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

За набавку радова на текућем одржавању и поправци објеката Специјалне 

болнице за рехабилитацију у отвореном поступку, ЈН 09/2016  
 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију ,  

     15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  

     МБ: 07122314, ПИБ: 101188430,  

     коју заступа в.д. директор Прим. др Александар Јокић,  

    ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 

 

ПОНУЂАЧ:   ____________________________,  

МБ_____________, ПИБ_______________,  

број рачуна___________________, 

кога заступа директор ____________________ 

( у даљем тексту: „Извођач радова“ ) 

 

Преамбула: 

Наручилац је на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/12,14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, ЈН 09/2016 јавне 

набавке радова на текућем одржавању и поправци објеката Специјалне болнице за 

рахабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

Добављач је дана  __________________ .2016. године поднео понуду дел. бр. 

_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која 

је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач 

не попуњава овај податак, која се сматра саставним делом овог уговора. 
 

Наручилац је на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. 

број___________   од ________ .2016. године (понуђач не попуњава овај податак) 

изабрао Добављача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији. 
 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

  

Предмет уговора је набавка радова на текућем одржавању и поправци објеката 

Специјалне болнице за рахабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

Активности које чине предмет Уговора одређене су према врсти, обиму и техничким 

карактеристика предмером који је саставни део усвојене понуде Извођача радова достављене 

по јавној набавци број 09/2016 и техничкој спецификацији предмета набавке, који чине 

саставни део овог Уговора. 
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Члан 2. 

Вредност добара-Цена 
  

Укупна цена набавке _________________ из члана 1. овог уговора са свим 

трошковима без обрачунатог ПДВ-а износи ____________________динара, 

(словима: ______________________________________________________________ динара). 

  

Укупна цена набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом износи 

___________________динара, 

(словима: _____________________________________________________________ динара ). 

 

У цену су урачунати сви трошкови реализације набавке, сагласно активностима 

обухваћеним усвојеном понудом и дефинисаним предметом набавке.  

 

Члан 3 

Услови за промену цене 

 

Цена је фиксна до краја извршења уговора и не може се мењати а даје се на паритету 

FCO адреса Наручиоца. 

До евентуалних промена уговорених вредности, у случају вишкова и мањкова радова, биће 

примење одредбе предвиђене Посебним узансама о грађењу. 

 

Члан 4.  

 

Начин плаћања 

 

Плаћање ће бити извршено на основу привремених и окончаних ситуација, у року ___ дана 

(сходно могућностима наручиоца, а не касније од 45 дана од испостављања рачуна – 

ситуација). Извођач је дужан да води писану евиденцију о стварно извршеним радовама 

(записнике о пруженим радовима и др.), а уписане податке проверава и у случају 

усаглашености оверава овлашћено лице Наручиоца. Извођач радова се обавезује да уз 

достављен рачун – ситуацију достави извештај о извршењу посла. Рачуни морају бити 

оверени од стране надзорног органа Наручиоца у року од 5 дана од дана испостављања или 

се у истом року морају вратити Извршиоцу, са примедбама.  

 

Све евентуалне несугласице око исправности рачуна и пратеће документације морају бити 

разрешене у року од 7 дана од дана приспећа истих Наручиоцу. 

 

У случају да Наручилац не плати оверени рачун у уговореном року, Извођач има право на 

зарачунавање законске камате. 

 

Члан 5. 

 

Квалитет опреме и пратећа документација  
 

Извођач радова гарантује Наручиоцу да су материјали који се уграђују и опрема која се 

испоручује у циљу извршења активности из предмета Уговора, нови и оригинални, да су 

произведени од материјала најбољег квалитета у складу са стандардима одређеним понудом 

Извођача радова и техничком документацијом предметне набавке. Уговорне стране су 
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сагласне да се квалитет материјала и опреме потврђује сертификатом квалитета или другим 

документом о квалитету, издатим од стране произвођача.  

Уз опрему која се уграђује, Извођач радова ће Наручиоцу доставити оригинале следећих 

докумената: 

 декларација произвођача, 

 сертификат о квалитету робе. 

 

Извођач радова се обавезује да на дан примопредаје радова преда Наручиоцу сву 

документацију која се односи на гаранцију произвођача опреме, заједно са упутствима за 

потребу и одржавање. 

 

Извођач радова гарантује за тачност документације и сагласан је да уколико се утврди да 

иста није тачна и да је тиме Наручиоцу причињена штета, на основу овог Уговора плати 

Наручиоцу штету коју је због тога имао. 

 

Члан 6. 

 

Пријем радова  

 

Извођач радова се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора изврши у свему под условима 

из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

 

Сматра се да су радови изведени адекватно када овлашћено лице Наручиоца изврши 

квалитативан и квантитативан пријем изведених радова, тј. потпише Записник о изведеним 

радовима. 

 

Под квалитативним и квантитативним пријемом изведених радова подразумева се испорука 

опреме и извођење радова из предмета Уговора, по спецификацији, обиму и техничким 

карактеристикама из усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће документације. 

 

Ако су радови које је Извођач радова извео неадекватни односно не одговарају неком од 

елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Извођач радова 

одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. 

 

Члан 7. 

 

Уговорна казна  

 

Уколико Извођач радова не изврши радове из предмета Уговора у року из члана 7. Овог 

уговора обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2 % уговорене 

вредности за сваки дан закашњења. Износ укупно утврђене уговорне казне не може бити 

већи од 5% вредности Уговора. 

Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати књижним 

задужењем.  

 

Уколико Извођач радова прекорачи уговорени рок извршења за више од 30 дана, Наручилац 

има право да раскине уговор и захтева накнаду штете коју је због тога имао.   

 

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извршењем активности из 

предмета Уговора или одустане од даљег извођења радова, Наручилац има право да овери 
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наставак и завршетак активности из предмета Уговора другом лицу, на рачун Извођача 

радова. 
 

Члан 8. 

 

Обавезе Наручиоца  

Наручилац је обавезан да: 

- писменим путем обавести Извођача радова о лицу одређеном за вршење надзора на 

извођењу радова, 

- Извођачу радова обезбеди несметани приступ терену на коме ће се изводити радови из 

предмета Уговора. 

 

Члан 9 

 

Обавезе Извођача радова  

Извођач радова је обавезан да: 

- радове изведе стручно и квалитетно у свему према техничкој документацији, важећим 

техничким прописима, нормативима и стандардима и према инвестиционо- техничкој 

документацији на основу које је издато одобрење за градњу , 

- угради квалитетан материјал према важећим прописима и техничким условима, а 

сертификате о квалитету уграђеног материјала, оверене од стране надзорног органа 

Наручиоца, достави у прилогу привремених ситуација, без којих исте неће бити 
оверене,  

- уредно оформи и води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу инспекције,  
- обезбеди градилиште, 

- писменим путем обавести Наручиоца о лицу које ће руководити извођењем радова, 

- спроведе све потребне мере заштите на раду као и противпожарну заштиту, 

- изврши обезбеђење своје опреме, алата и материјала, 

- надзорном органу Наручиоца достави списак свих својих радника који ће бити 

ангажовани на извођењу радова,  

- поступи по оправданим примедбама надзорног органа, 

- по завршетку радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица 

извођења радова, 

- писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова и преда изведене радове, 

- потпише са Наручиоцем Споразум о сарадњи у циљу примене мера за безбедност и 

здравље на раду, 

- да се придражава свих обавеза предвиђених техничким спецификацијама и 

конкурсном документацијом предметне набавке. 

 

Извршилац је дужан да се строго придржава претходно наведених обавеза. У случају да 

се не придржава, Наручилац има право на раскид овог уговора, накнаду настале штете и 

наплату гаранције за добро извшрење посла.   
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Члан 10. 

Гарантни рок  

 

Извођач радова гарантује квалитет изведених радова у периоду од ______ месеци (минимум 

24 месееца) рачунајући од дана када је извршен пријем изведених радова, тј. потписан 

Записник о изведеним радовима. 

 

Извођач се обавезује да активности из предмета уговора изведе квалитетно и одговорно, 

сагласно позитивним прописима и условима из конкурсне документације предметне набавке. 

Уколико надзорни орган Наручиоца утврди да пружена радова има недостатке, примедбе ће 

у виду Приговора упутити овлашћеном лицу Извршиоца, уз одређивање рока у коме је 

Извођач дужан да отклони недостатке. 

 

Извођач је дужан да у датом року отклони све недостатке из Приговора. У случају да 

Извођач у датом року не отклони недостатке наведене у приговору Наручиоца, Наручилац 

има право да сам отклони недостатке или да ангажује друго лице, на терет Извршиоца 

 

Члан 11. 

 

Средства финансијског обезбеђења  
 

Уговорне стране су сагласне да се поводом овог Уговора обезбеде следећа средства 

финансијског обезбеђења: 

- Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 

коначно извршење посла. Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац 

може да реализује уколико Изабрани понуђач (Добављач) не извршава своје обавезе 

на начин и под условима дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити 

закључен након окончања предметног поступка јавне набавке, уколико буду 

испуњени сви законски услови.  

- Извођач радова се обавезује да по завршетку радова Нарочиоцу преда бланко соло  

меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора, 

без ПДВ. Наручилац може сам попунити меницу на овај износ са свим припадајућим 

законским каматама, поре- зом и осталим трошковима по основу овог Уговора и 

закључених припадајућих анекса уз овај Уговор. Наручилац ће средства из ове менице 

користити у случају потребе да се отклоне евентуалне грешке у гарантном року када 

ивођач не изврши обавезу отклањања квара. 
 

Члан 12. 

 

Виша сила  

Извођач радова има право на продужење уговореног рока из члана 7 овог уговора у случају 

више силе. 
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Под појмом више силе сматрају се спољни ванредни догађаји који нису постојали у време 

закључења Уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и 

дејство уговорне стране нису могле спречити, а који својим утицајем одлажу или спречавају 

извршење свих или једног дела уговорених обавеза. 

 

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних старна мирују и не примењују се 

санкције за неизвршење уговорених обавеза о року.  

 

Уговорна страна која је погођена вишом силом обавестиће телеграмом или факсом другу 

уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, уколико се њено трајање може 

предвидети. Ова обавештења се морају писмено потврдити. Уоворна страна погођена вишом 

силом на исти начин ће обавестити другу уговорну страну о престанку дејства више силе.  

 

Уговорна страна погођена вишом силом је обавезна да докаже настанак више силе 

веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна 

чињеница. 

 

Члан 13 

Раскид уговора  

 

До раскида уговора може доћи: 

- ако извођење радова из неоправданих разлога није у складу са обострано усаглашеном 

динамиком, 

- ако уговорне стране заједно констатују да су настале посебне околности које 

онемогућавају нормално извршење уговора, 

- ако Наручилац не извршава своје обавезе које битно утичу на наставак радова,  

- ако се Извођач радова не придржава уговорених обавеза предвиђених у члану 9 

-  наведеног уговора. 

 

Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора уз обавезу да о томе 

обавести другу уговорну страну писменим путем најмање 15 дана раније. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора 

 

Члан 16. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати 
да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када 
Добављач достави Наручиоцу  попуњену меницу за добро извршење посла. 
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Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за 
Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача. 

 

 

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

 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

  

 За добављача:           За наручиоца: 

 

 

М.П. 

    

М.П. 

  

Директор  

 
  

в.д. директор 

Прим. др Александар Јокић 
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П Р И Л О Г   1 

 

  



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  09/2016                                                 Радови на текућем одржавању и 

                                                                                       поправци објеката Специјалне болнице  

                   за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

Страна 44 oд 61 

П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А      
            

  опис мера количина цена/јед укупно 

1,0 Радови на припреми и рушењу:          

            

1,0 Монтажа и демонтажа металне фасадне 
(радне или заштитне) скеле, у свему по 
важећим прописима и мерама ХТЗ-а. 
Скела мора бити статички стабилна, 
анкерована за објекат и прописно 
уземљена. На сваких 2,00м висине 
поставити радне платформе од фосни. 
Са спољне стране платформи поставити 
фосне на ~кант~. Целокупну површину 
скеле покрити јутаним или ПВЦ 
засторима. Скелу прима и преко 
дневника даје дозволу за употребу 
статичар. Користи се за све време 
трајања радова. 
Обрачун по м2 вертикалне пројекције 
монтиране скеле. м2 900,00     

2,0 У току радова извршити више пута грубо 
чишћење градилишта од грађевинског 
шута са преносом шута на депонију 
градилишта. Плаћа се једанпут без 
обзира на број чишћења. 
Обрачун по м2 градилишта 

м2 300,00     

3,0 Чишћење и прање градилишта по 
завршетку свих радова. Извршити 
детаљно чишћење целог градилишта, 
прање свих стаклених површина, 
чишћење и фино прање свих 
унутрашњих простора и спољних 
површина. 
Обрачун по м2 пода. м2 300,00     

4,0 Пажљиво шлицање зида од опеке за 
пролаз инсталација. Кроз зид пажљиво 
извести шлицеве за постављање 
инсталација. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. 
Обрачун по м1 шлица. м1 150,00     

5,0 Пробијање преградног зида од опеке 
д=12-15цм за израду отвора врата. 
Пажљиво порушити делове зида, да се 
не растресе зидна маса. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. У цену улази и 
подупирање.Обрачун по м2 зида. м2 10,00     

6,0 Пажљива демонтажа дрвених врата 
заједно са дрвеним или металним 
штоком, површине до 2,00 м2. 
Демонтирана врата склопити, утоварити 
на камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 10,00     
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7,0 Oбијање продужног малтера са 
унутрашњих зидова. Извођач и надзор 
записнички констатују површине које се 
морају обити пре почетка извођења 
радова. Обити малтер и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2цм. 
Површине опека очистити челичним 
четкама и опрати зидове водом. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине, отвори 
се одбијају. м2 150,00     

8,0 Обијање зидних керамичких плочица 
заједно са малтером. Обити плочице са 
малтером и кламфама очистити спојнице 
до дубине 2цм, а површину опеке 
очистити челичним четкама. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине, отвори 
се одбијају. м2 75,00     

9,0 Обијање подних керамичких плочица 
постављених у цементном малтеру. 
Обити плочице и скинути подлогу до 
бетонске конструкције. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију.Обрачун по м2 пода м2 342,00     

10,0 Скидање подова од таписона, итисона, 
виназа, ламината и винфлекса. Под 
скинути, упаковати, утоварити на камион 
и одвести на градску депонију.                                            
Обрачун по м2 пода. 
Таписон, итисон                                                   м2 450,00     

11,0 Скидање пода, цементне кошуљице. 
Цементну кошуљицу скинути до бетонске 
конструкције. Шут изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 пода. 

м2 80,00     

12,0 Скидање спуштених плафона типа 
/Амстронг/ и /Хантер Даглас/ са 
конструкцијом. Издвојити употребљиви 
материјал и сложити. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. 
Обрачун по м2 плафона. 

м2 50,00     

13,0 Скидање заштитних украсних даски са 
зидова. Даске скинути, очистити 
утоварити и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор, удаљену до 15 
километара. 
Обрачун по м1 демонтиране даске. 

м1 50,00     
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14,0 Демонтажа олука, олучних вертикала, 
опшивки прозора и других елемената. 
Лимарију демонтирати, упаковати, 
утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор 
удаљену до 15 км. 
Обрачун по м1 лимарије 

м1 63,00     

15,0 Рушење стазе од бетона. Рушење стазе 
извести заједно са скидањем подлоге. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију.  
Обрачун по м2 стазе. м2 10,00     

16,0 Демонтажа  висећих олука од 
поцинкованог лима и депоновање у кругу 
градилишта у договору са инвеститором. 
Обрачун по м1 лимарије. м1 80,00     

17,0 Демонтажа постојећих окапница (иксни) 
од поцинкованог лима р.ш. 33-50cm и 
предаја инвеститору. Обрачун по м1. м1 86,00     

18,0 Демонтажа постојећeg оштећеног 
опшива надстрешнице (СТАНДАРД) од 
фалцованог поцинкованог лима и 
предаја инвеститору. Обрачун по м2. м2 65,00     

19,0 Демонтажа постојећe оштећене ограде ( 
хоризонтале и дрвени стубови) на 
терасама СТАЦИОНАРА и одвоз шута на 
депонију. Висина ограде 1,0 м. Обрачун 
по м2. м2 25,00     

20,0 Демонтажа постојећих оштећених туш 
када и кабина са свим спојним 
материјалом и обзидом од једног реда 
пуне опеке око каде. Шут депоновати на 
даљину до 80м. Обрачун по комаду 
комплет обављеног посла. 

ком 20,00     

21,0 Утовар и одвоз на депонију (грађевинског 
шута и коришћеног блата) на даљину до 
15км. 
Обрачун по м3 мерено у камиону. м3 350,00     

  

Укупно радови на припреми и 
рушењу:   

 
 

                

2,0 Земљани радови:          

            

            

1,0 Машински ископ, утовар и превоз 
материјала (квалитетна иловача) на 
даљину до 15км. Материјал се копа на 
налазиштима која одреди инвеститор, и 
истоварује се на депонији у зони блатних 
канала у оквиру бањског комплекса. 
Обрачун по м3 земље мерено урасло. 

м3 240,00     

  Укупно земљани радови:   
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3,0 Зидарски радови:          

            

            

1,0 Израда рабициране цементне кошуљице 
дебљине 6цм, као подлоге за керамичке 
плочице. Подлогу за кошуљицу пре 
наношења кошуљице, очистити и опрати. 
Малтер за кошуљицу справити са 
просејаним шљунком /јединицом/, 
размере 1:3. армирати је рабиц 
плетивом, постављеним у средини слоја. 
Кошуљицу неговати док не очврсне.  
Обрачун по м2 кошуљице.         м2 332,00     

2,0 Обрада шпалетни р.ш. 20цм цементним 
малтером размере 1:3. Пре 
малтерисања површине очистити и 
испрскати млеком. Први слој, грунт, 
радити продужним малтером дебљине 
слоја до 2 цм од просејаног шљунка, 
/јединице/. Малтер нанети преко 
поквашене подлоге и нарезати ради 
бољег прихватања другог слоја. Други 
слој справити са ситним и чистимп 
еском, без примеса муља и органских 
материја. Пердашити уз квашење и 
глачање малим пердашкама.  
Омалтерисане шпалетне морају бити 
равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштре и праве. Малтер квасити да 
недође до брзог сушења и 
/прегоревања/. 
Обрачун по м1 обрађене шпалетне. 

м1 50,00     

3,0 Малтерисање зидова, подлоге за 
лепљење кер. плочица продужним 
малтером. Пре малтерисања површине 
очистити и испрскати ретким цементним 
млеком. Нанети слој малтера справљен 
од просејаног шљунка, /јединице/ и 
изравнати га. Малтер стално мешати да 
се цементно млеко не издвоји. 
Омалтерисане површине морају бити 
равне, без прелома и таласа. У цену 
улази и помоћна скела.  
Обрачун по м2 малтерисане површине, 
отвори се одбијају. 

м2 75,00     
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4,0 Малтерисање продужним малтером у 
два слоја. Пре малтерисања површине 
очистити и испрскати цементним млеком. 
Први слој, грунт, радити продужним 
малтером у два слоја до 2 цм од 
просејаног шљунка,/јединице/. Малтер 
нанети преко поквашене подлоге и 
нарезати ради бољег прихватања другог 
слоја. Други слој справити са ситним и 
чистим песком, без примеса муља и 
органских материја. Пердашити уз 
квашење и глачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити 
равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштре и праве. Малтер квасити да не 
дође до брзог сушења и 
/прегоревања/.Обрачун по м2 
малтерисане површине. 

м2 150,00     

5,0 Дерсовање зида од опеке цементним 
малтером. Пре почетка дерсовања 
површине зидова очистити и отпрашити. 
Спојнице добро испунити малтером, 
малтер не сме да буде редак да не цури 
и да опека не повуче млеко. По 
завршеном дерсовању лице очистити. 
Дерсовање се врши ради бољег 
пријањања хидроизолације.  
Обрачун по м2 дерсоване површине. м2 25,00     

6,0 Крпљење шлицева, на месту провучених 
инсталација цементним малтером 
размере 1:3.Окрпљене површине морају 
бити равне и без прегиба и таласа. Спој 
са постојећим површинама мора бити 
неприметан. У цену улази и помоћна 
скела.  
Обрачун по м1 шлица. м1 150,00     

7,0 Израда хидроизолације зида од опеке 
додавањем адитива СИКА 1 у малтер. 
Адитив се додаје приликом малтерисања 
површина које писменим путем одређује 
надзорни орган, у свему према упутству 
произвођача. 
Обрачун по литри искоришћеног 
адитива. литара 25,00     

8,0 Наношење прајмера СИКА ГУАРД преко 
свих површина зидова (које писмено 
одреди надзорни орган), а пре наношења 
завршних обрада, а све ради 
спречавања пробијања сумпоровите 
шалитре. 
Обрачун по м2 обрађене површине. м2 110,00     

  Укупно зидарски радови:   
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4,0 Армирано бетонски радови:         

            

            

1,0 Израда  армирано бетонских 
надпрозорника и надвратника марке МБ 
20. Израдити оплату и надпрозорнике 
армирати по пројекту, детаљима и 
статичком прорачуну. Бетон уградити и 
неговати по прописима. У цену улазе и 
оплата, подупирачи и помоћна скела.  
Обрачун по м3 надпрозорника. 

м3 1,00     

2,0 Израда  армирано бетонске плоче 
платоа марке МБ 30. Израдити ивичну 
оплату и плочу армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У 
цену улази и оплата.  
Обрачун по м3 изливене плоче. 

м3 1,50     

  Укупно армирано бетонски радови:   

            

5,0 Армирачки радови:         

1,0 Набавка и постављање глатке арматуре 
Ч240/360. Арматуру очистити, исећи, 
савити и уградити према пројекту и 
статичким детаљима. Арматуру пре 
бетонирања мора да прегледа и 
писменим путем одобри статичар. 
Арматура се отежано уграђује пошто се 
узенгије провлаче кроз рупе у плочи и 
делимично савијају на лицу места.  
Обрачун по кг арматуре кг 50,00     

2,0 Набавка и постављање ребрасте 
арматуре Ч400/500. Арматуру очистити, 
исећи, савити и уградити према пројекту 
и статичким детаљима. Арматуру пре 
бетонирања мора да прегледа и 
писменим путем одобри статичар. 
Арматура се отежано уграђује пошто се 
шипке провлаче кроз већ постављене 
узенгије на лицу места. 
Обрачун по кг арматуре 

кг 50,00     

  Укупно армирачки радови:   

            

6,0 Изолатерски радови:         

            

  
САНАЦИЈА ВЕЛИКЕ ВЕЗНЕ ТЕРАСЕ 

        

1,0 Скидање бетонских плоча 38х38цм, 
чишћење и одлагање ради поновне 
употребе. Уклањање термо и 
хидроизолације као и слоја за пад 
(бетонска плоча 3-13cm) и одвоз шута на 
даљину до 6км.  
Обрачун по м2. м2 1.250,00     
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2,0  Набака материјала, транспорт и 
уградња слоја за пад у нагибу 
(минимално 2%)  бетонска плоча, 
лакоармирана (Q131) дебљине 3-13cm. 
Обрачун по м2. м2 1.250,00     

3,0 Набавка материјала и израда нових 
слојева и све то поставити следећим 
редоследом одозго надоле:  дренажни 
филтерски и слој за раздвајање ( 
полиестерски филц 500г/м2); 
екструдирани полистирен ( XPS) укупне 
дебљине d=10cm; ИЗОТЕКТ П-4 или 
ИЗОТЕКТ П-5 или сличан, трака за 
варење, потпуно заварена на претходни 
слој, у складу са СРПС ЕН 13707 слој 
под тешком заштитом; ИЗОТЕКТ Т-4, 
делимично ( тачкасто заварен за 
подлогу, у складу са СРПС ЕН 13707 - 
доњи слој; БИТУЛИТ, хладан битуменски 
премаз; 
Обрачун по м2. м2 1.250,00     

4,0  Набака и транспорт бетонских плоча 
38х38цм по величини и врсти као 
постојеће ( замена за оштећене 
приликом демонтаже - процена 10% од 
укупне количине ). 
Обрачун по м2. м2 125,00     

5,0  Набака, транспорт песка и уграђивање 
постојећих и нових бетонских плоча 
38х38цм са заливањем спојница песком; 
песак фракције 4 до 8мм, минималне 
дебљине 3цм. 
Обрачун по м2. м2 1.250,00     

6,0 Набавка материјала и израда 
термоизолације спољних (фасадних) 
зидова објеката по следећем опису: 
постављање изолационих плоча 
(аустротерм или сличне ) d=12cm, 
лепљењем и типловањем (4ком/м2), 
двослојни нанос лепка и стаклене 
мрежице, завршни нанос "акрилпласта" у 
тону по избору инвеститора. У цену 
урачуната и обрада шпалетни. 
Обрачун по м2 израђене облоге. м2 850,00     

7,0 Набавка и постављање лаганог 
самоносивог изолационог филца од 
минералне вуне, УРСА ЛИФ/С или 
сличне, дебљине 100мм. Лагани филц од 
минералне вуне поставити као термо и 
звучну изолацију преградних зидова од 
гипскартонских зидова и плафона, по 
детаљима и упутству надзорног органа. 
Обрачун по м2 изведене изолације. м2 45,00     

8,0 Набавка и постављање једног слоја 
полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 500 
или сличне . Фолију поставити и слојеве 
залепити обострано лепљивом 
армираном акрилном траком, УРСА 
СЕЦО 41 или сличне, по упутству 
произвођача.Обрачун по м2 постављене м2 100,00     
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површине. 

9,0 Израда хидроизолације мокрог чвора и 
парапета за туш каду. У цену урачунато :  
зидање парапета (висине д=5цм, 
ширине 10цм (90+90цм) у свему према 
детаљу, набавка материјала и 
попуњавање фуга и изравнавање целе 
површине са TRIFLEX protect -ом или 
слично са мрежицом као и сокле висине 
20цм а на делу око каде 50цм, завршна 
обрада TRIFLEX finish са чипсом у боји и 
тону по избору инвеститора.  
Обрачун по м2 основе. м2 120,00     

10,0 Израда хидроизолације купатила у 
Далмацији. Изолацију радити преко 
потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз 
зидове по детаљу пројекта (15цм). 
Хидроизолациони премаз нанети четком 
или ваљком, на температури вишој од 10 
степени. Арматурну мрежицу залепити 
целом површином, са преклопима 10 цм, 
посебну пажњу посветити лепљењу 
спојева. Хидроизолацију извести од 
полимер цементних премаза према 
упутству произвођача. 
Обрачун по м2 изведене изолације. 

м2 60,00     

11,0 Израда хидроизолације тераса. 
Изолацију радити преко потпуно суве и 
чисте подлоге и подићи уз зидове по 
детаљу пројекта (30цм). 
Хидроизолациони премаз нанети четком 
или ваљком, на температури вишој од 10 
степени. Арматурну мрежицу залепити 
целом површином, са преклопима 10 цм, 
посебну пажњу посветити лепљењу 
спојева. Хидроизолацију извести од 
полимер цементних премаза према 
упутству произвођача. 
Обрачун по м2 изведене изолације. м2 310,00     

  Укупно изолатерски радови:   

7,0 Грађевинска столарија:         

            

            

1,0 Замена постојећих дрвених врата новим 
дим. 90/210 цм, кутија у медијапану, плот 
стандардан , све у обради 
полиуретанском бојом у тону по избору 
инвеститора. Дебљина зидова 45цм. 
Обрачун по комаду врата 

ком 6,00     

2,0 Замена постојећих дрвених врата новим 
дим. 80/210 цм, кутија у медијапану, плот 
стандардан , све у обради 
полиуретанском бојом у тону по избору 
инвеститора. Дебљина зидова 14цм. 
Обрачун по комаду врата 

  4,00     
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3,0 Набавка и уградња ограде тераса 
СТАЦИОНАРА у свему према постојећој 
огради од металних стубова 4х4цм, 
хоризонталних дасака 14х2,5цм ( 4 
ком/м1). Висина ограде 1,0 м.У цену 
урачунато бојење садолином дрвених 
делова 3 пута а металних површина ( 
постојећих и нових стубова) са 
потребним припремним радовима са 
бојом за метал основном и завршном. 
Обрачун по м1. м1 25,00     

4,0 Демонтажа оштећених термо панела на 
преградама у мушком купатилу у 
Сумпорном купатилу и одвоз шута. 
Набавка и уградња нових ал. термо 
пластифицираних панела д=21мм у белој 
мат боји са свим потребним заптивним 
гумама. Обрачун по м2. м2 10,00     

  Укупно грађевинска столарија:   

            

8,0 Тесарски радови:         

            

1,0 Скидање старог покривача ( равне 
етернит плоче) и летве, делимична 
замена дотрајалих елемената крова (око 
30%), двострано нивелисање платова 
постојећих рогова даском d=2,4cm. 
Набавка материјала и подашчавање 
кровне конструкције даском д=24мм. 
Набавка и постављање кровне фолије 
типа "гутафол" или сл. 
Набавка материјала и постављање 
роштиљ летви за бибер цреп (е=14cm), 
Набавка материјала и покривање крова 
бибер црепом (дупло покривање) са 
израдом вентилације. 
Радити од резане чамове грађе у свему 
према статичким детаљима као што су 
постојећи. Обрачун по м2 косе 
пројекције. м2 45,00     

  Укупно тесарски радови:   

      9,0 Лимарски радови:         

            

1,0 Израда и монтажа висећих полукружних 
олука од поцинкованог пластифицираног 
лима, развијене ширине до 45 цм. Олуке 
спајати поп нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3 цм и летовати 
калајем од најмање 40%. Држаче 
висећих олука радити од поцинкованог 
флаха 25x5 мм, и нитовати са предње 
стране олука нитнама ø 4мм, на размаку 
до 80 цм. 
Обрачун по м1 олука. м1 75,00     
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2,0 Израда и монтажа олучних поцинкованих 
пластифицираних  цеви, РШ до 50 цм, 
дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних 
цеви морају да улазе један у други 
минимум 50 мм и да се залетују калајем 
од најмање 40%. Поцинковане обујмице 
са држачима поставити на размаку од 
200 цм. Преко обујмица поставити 
украсну траку. Цеви морају бити 
удаљене од зида минимум 20 мм. 
Завршетак олучне цеви по детаљу.  
Обрачун по м1 олучне цеви. м1 60,00     

3,0 Набавка материјала, израда и монтажа 
уводног лима од поцинкованог лима у 
боји d=0,55mm р.ш. 45cm, окапница и 
иксни. 
Обрачун по м1. м1 30,00     

4,0 Набавка материјала, израда и монтажа 
прозорских солбанака од поцинкованог 
пластифицираног лима d=0,55mm и р.ш. 
40cm. 
Обрачун по м1. м1 100,00     

5,0 Набавка материјала, израда и монтажа 
окапница  (иксни) од поцинкованог 
пластифицираног лима d=0,55mm и р.ш. 
40cm. 
Обрачун по м1. м1 77,00     

6,0 Набавка материјала, израда и монтажа 
опшива надстрешнице код стандарда од 
поцинкованог пластифицираног лима 
d=0,55mm са фалцовањем спојева. Уз 
зид подићи 20цм које је урачунато у цену.  
Обрачун по м2 развијене површине. м2 65,00     

7,0 Набавка материјала, израда и монтажа 
снегобрана од поцинкованог 
пластифицираног лима d=1,0mm. Радити 
у облику једнокраког троугла висине 
100mm. Поставити 5ком/м1. 
Обрачун по м1 монтираних снегобрана. м1 7,00     

  Укупно лимарски радови:   

            

            

10,0 Керамичарски радови:         

            

1,0 Набавка материјала и поплочавање 
унутрашњих и спољашњих подова 
једнобојним, неглазираним, керамичким 
плочицама прве класе, домаће 
производње са израдом фуга. Плочице 
се постављају на лепак. Набавка 
плочица не улази у цену. 
Обрачун по м2 постављене керамике. м2 340,00     
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2,0 Набавка материјала и облагање 
унутрашњих зидова глазираним, 
керамичким плочицама, прве класе, 
домаће производње са израдом фуга. 
Плочице се постављају на лепак. 
Набавка плочица не улази у цену. 
Обрачун по м2 постављене керамике. 

м2 75,00     

3,0 Набавка материјала и израда равне 
сокле h=8-10cm од керамичких плочица 
прве класе, домаће производње. 
Плочице се постављају на лепак. 
Набавка плочица не улази у цену. 
Обрачун по м1 постављене сокле. 

м1 80,00     

4,0 Набавка и допремање на градилиште 
зидне керамике прве класе стране 
производње по избору инвеститора. 
За ову позицију су обезбеђена 
резервисана средства и иста је за све 
понуђаче. 

м2 82,00 1.300,00 106.600,00 

5,0 Набавка и допремање на градилиште 
подне неглазиране керамике прве 
класе отпорности на клизање Р 12, 
стране производње по избору 
инвеститора. 
За ову позицију су обезбеђена 
резервисана средства и иста је за све 
понуђаче. м2 370,00 2.200,00 814.000,00 

6,0 Набавка и постављање угаоних ПВЦ 
лајсни у боји керамике на свим 
спољашњим угловима сучељавања 
зидова са облогом од керамичких 
плочица. Лајсне поставити право, без 
таласа и у равни са плочицама.                                                                                                                                   
Обрачун по м1 лајсне.  м1 40,00     

7,0 Рад у режији КВ керамичара (утрошен 
материјал се обрачунава посебно). 
Обрачун по норма часу. 

Nh 150,00     

  Укупно керамичарски радови: 

             

            

11,0 Подополагачки радови:         

            

1,0 Набавка и монтажа ламинатног пода 
d=8mm кл.32 влагоотпорног у тону по 
избору инвеститора. У цену улази 
постављање филца и монтажа угаоних 
лајсни . 
Обрачун по м2 постављеног ламината. 

м2 450,00     
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2,0 Изравњавање постојеће подлоге масом 
за изравњавање. Подлогу очистити и 
нанети одговарајући прајмер, затим 
излити масу за изравњавање, да чврсто 
и трајно веже за подлогу.Нанета маса 
мора да има потребну отпорност на 
притисак. Подлогу обрусити и опајати.  
Обрачун по м2 обрађене површине. 

м2 60,00     

3,0 Набавка и постављање пода од 
линолеума у ролнама. Линолеум 
поставити преко претходно 
припремљене подлоге и то лепљењем 
целом површином пода. Поред зидова 
поставити холкел лајсне и под подићи уз 
исте. Тип линолеума је МАРМОРЕТТЕ 
д=2.5 мм-Армстронг-Опреминг или 
сличан. Дезен линолеума и врста лајсни 
по избору аутора.  
Обрачун по м2 пода. м2 60,00     

  Укупно подополагачки радови:   

            

  
            

12,0 Сувомонтажни радови:         

            

1,0 Набавка материјала и израда облоге 
зидова од водоотпорних гипс-картон 
плоча d=12mm (по типу слично РИГИПС, 
КНАУФ) на класичној металној 
подконструкцији. Све спојеве 
бандажирати и изглетовати. 
Обрачун по м2 облоге. м2 30,00     

2,0 Набавка материјала и израда облоге 
плафона од водоотпорних гипс-картон 
плоча d=12mm (по типу слично РИГИПС, 
КНАУФ) на класичној металној 
подконструкцији. Висина спуштања до 
1m на подешавајућим вешаљкама. Све 
спојеве бандажирати и изглетовати. 
Обрачун по м2 облоге. м2 60,00     

3,0 Набавка материјала и израда сендвич 
зидова d=10cm обострано обложених 
дуплим гипс-картонским плочама 
d=12mm (по типу слично РИГИПС, 
КНАУФ) на класичној металној 
подконструкцији са испуном од 
минералне вуне d=7,5cm. Све спојеве 
бандажирати и изглетовати. 
Обрачун по м2 зида. м2 45,00     
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4,0 Израда вертикалне денивелације висине 
300 мм спуштеног плафона, са израдом 
додатне челичне подконструкције и 
облагање гипскартонским плочама 
дебљине 12,5 мм, систем Кнауф. 
Подконструкцију израдити од носивих 
профила ЦД 60x27 мм и монтажних 
поцинкованих профила ЦД 60x27 мм 
причвршћених Нониус елементима и 
директним држачима за носиви плафон и 
обложити гипс картонским плочама, по 
пројекту и упутству произвођача. 
Саставе обрадити масом за испуну и 
бандаж тракама по упутству пројектанта.  
Обрачун по м1 изведене денивелације. м1 10,00     

5,0 Постављање поцинкованог-
перфорираног заштитника ивица. 
Профил од поцинкованог лима дебљине 
0,5 мм и ширине профила 25x25 мм, 
поставити по упутству пројектанта.                                                                                                                                                                                             
Обрачун по м1 заштићене ивице. 

м1 70,00     

6,0 Израда спуштеног плафона са 
поцинкованом под-конструкцијом 
ПРЕЛУДЕ 20мм АЛ МАТ, у истом нивоу и 
испуном од минералних плоча типа 
Армстронг ОПТИМА 15мм. 
Подконструкцију поставити у истом нивоу 
од носивих и монтажних профила 
причвршћених висилицама за носиви 
плафон и испунити минералним плочама 
по пројекту и упутству произвођача. 
Схема слагања по упутству пројектанта. 
У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине. м2 60,00     

  Укупно сувомонтажни радови:   

            

            

13,0 Фасадерски радови:         

            

1,0 Глетовање фасаде глет масом са 
санацијом пукотина. Све површине 
фасаде очистити од наслага прашине. 
Импрегнирати подлогу и извршити 
санацију пукотина. Санацију извршити 
отварањем пукотина, китовањем и 
лепљењем стаклене мрежице преко 
санираних пукотина. Фасаду глетовати 
глет масом за спољно глетовање. Све 
површине пребрусити и опајати. Водити 
рачуна да је глет маса на истој бази као 
боја за фасаду.  
Обрачун по м2 ортогоналне пројекције, 
без развијања, а отвори се не одбијају. м2 100,00     
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2,0 Бојење глетоване фасаде акрилном 
бојом, Палас-Дуга или слично. Пре 
бојења површине фасаде прећи 
шмирглом и опајати. Нанети фасадну 
боју у три премаза, са размаком сушења 
од најмање 10-12 сати. Ивице 
различитих тонова извести прецизно. 
Глетоване површине морају бити 
потпуно суве пре бојења. Пре почетка 
бојења у сарадњи са аутором урадити 
пробне узорке. 
Обрачун по м2 бојене фасаде.  м2 100,00     

  Укупно фасадерски радови:   

            

14,0 Молерско фарбарски радови:         

            

1,0 Глетовање фино малтерисаних, као и 
гипс картонских плафона, дисперзивним 
китом. Површине обрусити, очистити и 
извршити неутрализовање. Прегледати и 
китовати мања оштећења и пукотине. 
Импрегнирати и превући дисперзивни кит 
три пута.  
Обрачун по м2 глетоване површине м2 60,00     

зидова м2 100,00     

2,0 Стругање и глетовање старих зидова и 
плафона, емулзионим китом, у две руке. 
Све површине остругати и опрати, а 
затим обрусити, очистити и извршити 
импрегнацију. Прегледати и китовати 
мања оштећења и пукотине. Китовати и 
глетовати емулзионим китом први пут. 
Све површине фино пребрусити и 
глетовати емулзионим китом други пут.  
Радови се изводе у објектима Стандард 
и Стационар.  
Обрачун по м2 глетоване површине. м2 450,00     

3,0 Набавка материјала и бојење глетованих 
зидова и плафона дисперзивним бојама 
у боји у тону по избору инвеститора, први 
и други пут.  
Обрачун по м2 обојене површине. м2 10.500,00     

4,0 Набавка материјала и бојење глетованих 
зидова и плафона дисперзивним високо 
перивим мат бојама у класи ВИТЕКС или 
сличан, по избору пројектанта. Све 
површине брусити, импрегнирати и 
китовати мања оштећења. Предбојити и 
и справити тонираним дисперзионим 
китом, а затим бојити дисперзивном 
бојом у тону по избору инвеститора први 
и други пут.  
Обрачун по м2 обојене површине. м2 450,00     

5,0 Лакирање зидова уретанским лаком типа 
МОНОКОМПОНЕНТ - НОВАКОЛОР или 
сличан. Лакирање се врши преко 
претходно одарбаних зидова 
дисперзивном бојом у две руке. 
Обрачун по м2 лакираног зида. м2 110,00     
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6,0 Набавка материјала и бојење прскане 
фасаде водоперивом, дисперзивном 
бојом - преко постојеће хирофе са свим 
предрадњама. м2 650,00     

7,0 Фарбање постојећих дрвених ограда 
тераса и пергола садолином 2 пута у 
тону по избору инвеститора. м2 50,00     

8,0 Бојење цеви за грејање бојом за метал. 
Пре бојења метала скинути корозију 
хемијским и физичким средствима, а 
затим све површине брусити и очистити. 
На цеви нанети импрегнацију и основну 
боју, а затим бојити два пута бојом за 
метал.  
Обрачун по м1 обојених цеви. м1 100,00     

9,0 Рад у режији КВ молера. 
Обрачун по норма часу. Nh 120,00     

  Укупно молерско-фарбарски радови:   

            

            

15,0 Разни радови:         

            

1,0 Демонтажа старе туш.каде са свим 
припадајућим елементима.Набавка и 
уградња висококвалитетне керамичке 
туш каде у комплету са кабином од 
ламелираног стакла и инокса, а све по 
избору пројектанта ентеријера. 
Обрачун по комаду уграђене каде. ком 10,00     

2,0 Набавка и уградња висококвалитетне 
туш кабине од ламелираног стакла и 
инокса, а све по избору пројектанта 
ентеријера. Вел. кабине (90х90х185цм). 
Обрачун по комаду уграђене кабине. ком 20,00     

  Укупно разни радови:   
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  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

            

I И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)     

        уговорено 

1,0 

Радови на припреми и 
рушењу       

2,0 Земљани радови       

3,0 Зидарски радови       

4,0 Армирано бетонски радови       

5,0 Армирачки радови       

6,0 Изолатерски радови       

7,0 Грађевинска столарија       

8,0 Тесарски радови       

9,0 Лимарски радови       

10,0 Керамичарски радови      

11,0 Подополагачки радови      

12,0 Сувомонтажни радови      

13,0 Фасадерски радови      

14,0 Молерско-фарбарски радови      

15,0 Разни радови      

  У К У П Н О        
            

            

        ПОНУЂАЧ 
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Напомена: *Понуђач није обавезан да попуни, податке тј. вредност ПДВ-а и вредности тј. 

цену са урачунатим ПДВ-ом, с обзиром да је Наручилац порески дужник у смислу члана 10. 

став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС, бр. 84/04, 86/04 - испр., 

61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - 

усклађени дин. изн. и 83/15).  

 

НАПОМЕНА:  
Гаранција за све изведене радове је ___________ године (минимум 24 месеца од дана 

примопредаје радова), а гаранција за испоручену опрему је у складу са гаранцијом 

произвођача опреме.  

 

Место извођења радова: Бања Ковиљача, Специјална болница за рехабилитацију „Бања 

Ковиљача“  

 

Понуђачи који имају намеру да поднесу понуду, морају извршити обилазак локације   

на којој ће се изводити предметни радови како би стекли увид у све потребне податке и 

информације које су неопходне за припрему понуде. Увид ће се може извршити дана 

08.04.2016. године у радно време објеката. 

Увид се врши уз претходно подношење писменог захтева на електронску адресу 

nabavkekoviljaca@gmail.com (контакт лице: Мирјана Дивнић). Пре вршења обиласка 

локације, потребно је да заинтересовано лице достави оверено и потписано овлашћење за 

обиласка. О извршеном обиласку понуђачи потписују Записник о извршеном обиласку 

(конкурсна документације) који достављају уз понуду.  

 

Понуђена одговарајућа добра из понуде морају бити истих карактеристика, димензија, 

квалитета и компатиблина са осталим уређајима у смислу њихове функционалности.  
Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе атесте за следеће материјале и добра које ће 

уградити: хидроизолацију терасе, хидроизолацију мокрих чворова, термоизолационе плоче, 

ламинат, линолеум, гипсане плоче. 

Уколико понуда не садржи наведено сматраће се неприхватљивом. 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

Техничке карактеристике радова које су предмет ове јавне набавке дата су у Спецификацији  

 

КВАЛИТЕТ  
У складу са захтевима из Спецификације радова  

 

КОЛИЧИНА И ОПИС  
У складу са захтевима из Спецификације радова  

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА  
Контрола квалитета се врши од стране Надзорног органа и стручне службе Наручиоца  

 

 

Место и датум:  

       М.П.  Потпис овлашеног 

лица понуђача  
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА – ЛОКАЦИЈЕ 

П О Т В Р Д А 

О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА – ЛОКАЦИЈЕ 

 
Потврђује се да је/су овлашћени представник/ци понуђача  

_________________________________________________________________ и то:  

(назив понуђача)  

1. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.  

 

2. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.  

 

3. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.  

                    (име и презиме)  

у отвореном поступку јавне набавке _______________________, обишао/ли објекат - локацију на којем ће се 

изводити предметни радови и стекао/ли увид у све потребне податке и информације које су неопходне за 

припрему понуде.  

Такође, потврђује се да је понуђач у потпуности упознат са свим условима градње и извођења радова и да они 

сада видљиви, не могу бити основ било какве накнадне промене у понуђеним роковима предмета јавне набавке 

и промене понуђених јединичних цена.  

 

 

Датум обиласка: ___________________ године  

         Представник наручиоца  

     м.п.    __________________________  

         (потпис)  

 

 

 

Напомена:  
- Образац попунити (осим у деловима: Датум обиласка и Представник наручиоца) и са овлашћењем/има за 

представника/ке понуђача, поднети представнику наручиоца који спроводи обилазак објекта а који по 

завршетку истог, уписује датум обиласка и потписује овај Образац, чиме се потврђује да је понуђач извршио 

обилазак објекта и враћа га представнику понуђача, који га обавезно доставља у понуди. 

 


