
 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 04/2016 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 

поступку бр. 04/2016  - Радови на дечијем одељењу објекта „Херцеговина“ за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку у отвореном поступку, број 04/2016 – Радови на дечијем одељењу објекта 

„Херцеговина“ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

1) у делу који се односи на образац број 8 Списак изведених радова и број 9 

потврда о референтним набавкама, у старом обрасцу је писало датум 

закључења, а сада се мења у датум извршења – окончања уговора, како би било 

у складу са условом за рефернцу. 

 

Образац бр. 8 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА 

Р. бр. 
Референтни 

 наручилац 

Лице за контакт и 

број телефона 

Датум  

извршења - 

окончања 

уговора 

Вредност изведених 

радова без ПДВ-а 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    



 

 

НАПОМЕНА: За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. 

Образац фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније појашњење 

наведених референци на посебном прилогу понуђача.  

Доказ могу бити оверене окончане ситуације, рачуни и сл. или потврде наручилаца, које се 

прилажу уз овај прилог.  

Унете податке оверава и јамчи за њихову истинитост. 

 

Датум: ________2016. године 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 

 

Напомена: 

Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци 

нетачни, такву понудуће одбити као неисправну. 

  



 

 

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  извршења-

окончања  

уговора 

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. 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  02.03.2016. године 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 04/2016 – Радови на дечијем одељењу 

објекта „Херцеговина“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

Шта је доказ да је извршилац, који се намерава ангажовати уговором о допунском раду, 

сагласно Закону о раду, већ ангажован по основном облику ангажовања по основном 

облику ангажовања са пуним радним временом код другог послодавца? 

Да ли је довољно за таквог извршиоца као доказ прилагање М обрасца од послодавца код 

кога је ангажован у пуном радном времену? 

 

Одговор 1. 

Да, довољан доказ је прилагање М обрасца од послодавца код кога је извршилац 

ангажован у радном односу са пуним радним временом, у складу са Законом о раду. 
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 04/2016. 

Дана 04.03.2016. године 

 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 04/2016 – Радови на дечијем одељењу 

објекта „Херцеговина“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

Да ли лице за безбедности и здравље на раду са положеним стручним испитом, може бити 

ангажовано по Уговору о допунском раду у складу са чланом 202 Закона о раду? 

 

Одговор 1. 

У члану 202. Закона о раду наведено је да запослени који ради са пуним радним временом 

код послодавца може да закључи уговор о допунском раду са другим послодавцем, а 

највише до једне трећине пуно радног времена. 

С обзиром на специфичност  објекта и радова, Наручилац захтева да лице за безбедности 

и здравље на раду са положеним стручним испитом мора бити ангажовано код понуђача у 

пуном радном времену, те исто не може бити ангажовано уговором о допунском раду.  

 

Питање бр. 2: 

За неопходним пословним капацитетом тражили сте као доказ, потписане и оверене 

окончане ситуације или потврде наручиоца о извршеним радовима: да ли је довољно 

доставити прву и последњу страну оверене окончане ситуације или је потребно доставити 

целокупну окончану ситуацију? 
 

Одговор 2. 
Наручилац захтева да се достави целокупна окончана ситуација. 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 04/2016. 

Дана 02.03.2016. године 

 



 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 04/2016 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 

поступку бр. 04/2016  - Радови на дечијем одељењу објекта „Херцеговина“ за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 

образоване за спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку у отвореном поступку, број 04/2016 – Радови на дечијем одељењу објекта 

„Херцеговина“ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

1) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76 . закона, на позицији 1 додатних услова, тачка 1, ставка 2 да понуђач 

располаже неопходним финансијским капацитетом, да је понуђач у претходне 3 

(три) обрачунске године (2012., 2013. и 2014. године) остварио годишње приходе у 

минималном износу од 34.000.000,00 динара. 

мења се и гласи: 

 да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, да је понуђач у 

претходне 3 (три) обрачунске године (2012., 2013. и 2014. године) остварио годишње 

приходе у минималном износу од 40.000.000,00 динара. 
 

1) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76 . закона, на позицији 6 додатних услова, 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 15.000.000,00 динара без 

обрачунатог пдв-а  

мења  се и гласи: 
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 20.000.000,00 динара без обрачунатог пдв-а  

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  02.03.2016. године 



 
 

 

 

 

 
 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 

набавку радова у отвореном поступку, бр. 04/2016 – Радови на дечијем одељењу објекта 

„Херцеговина“ центра Специјалне болнице за  рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације јавну набавку у отвореном 

поступку, број 04/2016 – Радови на дечијем одељењу објекта „Херцеговина“ центра 

Специјалне болнице за  рехабилитацију у Бањи Ковиљачи  

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 

образоване за спровођење поступака јавне набавке радова у отвореном поступку, 

Наручилац чини следећу: 

 

Измену и допуну конкурсне документације  

 

За јавну набавку у отвореном поступку, број 04/2016 – Радови на дечијем одељењу 

објекта „Херцеговина“ центра Специјалне болнице за  рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи, за који су Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени 

дана 16.2.2016. године на Порталу јавних набавки и ВЕБ страници Наручиоца.  

 

Измене и допуне се чине у делу који се односи на обавезне и додатне услове за учешће 

у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова 

и то на следећи начин: 

1. Додаје се Напомена код тачке 2.  у Обавезним условима које понуђач мора да испуни у 

поступку јавне набавке и гласи: 

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 15.000.000,00 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 

 

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;  

НАПОМЕНА: Реферернца ће се узимати у обзир ако је предмет референце по 

техничким захтевима исти или сложенији од предмета ове јавне набавке, односно, из 

области грађевинских и занатских радова на објектима високоградње, а појединачна 

вредност уговора није мања од 15.000.000,00 РСД без ПДВ-а. 

 

2. Мења се тачка 5 у Додатним условима које понуђач мора да испуни у поступку јавне 

набавке и гласи: 

Средства обезбеђења:  

- Банкарсја гаранција за озбиљност понуде у висини од 5% од понуђене вредности 

без ПДВ-а,  

- Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла (за 

понуђача којем буде додељен уговор), у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-

а. 

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

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

 

 

3. На страни 17 конкурсне документације у делу Финансијско обезбеђење додаје се тачка 

2 у наслову I Понуђач је дужан да у понуди достави :  

2) Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне, 

наплативе на први позив и без приговора, банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у висини 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком важења 30 

дана дуже од рока важности понуде.  

 

 

У Бањи Ковиљачи 

Дана 18.02.2016. године 

Комисија за јавне набавке 
 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 04/2016 – Радови на дечијем одељењу 

објекта „Херцеговина“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

С обзиром да су понуђачи у обавези да изврше обилазак локације, и да у конкурсној 

документацији пише да се може извршити само дана 25.02.2016. године. Да ли постоји 

могућност да Понуђач обезбеди још један термин за обилазак локације? 

 

Одговор 1. 

Наручилац дозвољва још један обилазак локације и то дана 03.03.2016.године за време 

рада од 7-14h. 
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 04/2016. 

Дана 26.02.2016. године 

 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 04/2016 – Радови на дечијем одељењу 

објекта „Херцеговина“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

С обзиром да су понуђачи у обавези да изврше обилазак локације, и да у конкурсној 

документацији пише да се може извршити само дана 25.02.2016. године. Да ли постоји 

могућност да Понуђач обезбеди још један термин за обилазак локације? 

 

Одговор 1. 

Наручилац дозвољва још један обилазак локације и то дана 03.03.2016.године за време 

рада од 7-14h. 
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 04/2016. 

Дана 26.02.2016. године 

 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 04/2016 – Радови на дечијем одељењу 

објекта „Херцеговина“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

Молим Вас да нам прецизније појасните коју врсту челичних профила тражите, као и 

где се уграђују, квалитет челика, молимо вас за шеме челичне конструкције и 

браварије. Такође Вас молимо за комплетно појашњење грађевиске столарије. 

електро опреме која се користи (електро браве, типови везе – каблови, модел брава, 

шеме столарије). 

 

Одговор 1. 

Челични профили су предвиђени као осигурање конструктивних зидова приликом израде 

нових отвора за врата. (надвратници). Предвиђени су профили УНП 200, квалитет челика 

С235. (дато у прилогу).   

 

Грађевинска столарија: 

Позиција 1.  Димензије 110/220 цм. 

  Детаљан опис је дат у опису позиције као и у шеми столарије која је у  

прилогу. 

Предвиђа се само могућност накнадне уградње стандардне електро браве за за хотелске 

собе, као што је дато у опису у прилогу, “Тип слично као ХӒФЕЛЕ…”. Дакле, електро 

браве сада нису предмет набавке, а с’обзиром на очекивани тип браве, не очекује се 

никакво каблирање.  

 

Позиција 2.  Димензије 80/205 цм. 

  Детаљан опис је дат у опису позиције као и у шеми столарије која је у  

прилогу. 

 

Позиција 3.  Димензије 90/205 цм. 

  Детаљан опис је дат у опису позиције као и у шеми столарије која је у  

прилогу. 

 

 
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 04/2016. 

Дана 29.02.2016. године 

 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 04/2016 – Радови на дечијем одељењу 

објекта „Херцеговина“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

Mолимо Вас да измените збирну рекапитуалцију за радове водовода и канализације, из 

разлога сто у наведеној рекапитулацији на страни 76 нису наведени радови под I - 

Припремни.  

 

Одговор 1. 

1. У предмеру радова табела за рекапитулацију радова на унутрашњој инсталацији 

водовода и канализације на страни 76 од 96, треба да садржи све групе радова и 

изгледа овако:  

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

  
 

        

I Укупно припремни радови         

II Укупно грађевински радови         

II Укупно канализација         

III Укупно водовод         

IV 
укупно санитарни објекти и 
прибор         

      

 
укупно РСД                                                             ____________    

      

      

  
     Име и презиме овлашћеног лица понуђача 

   

      

  

                                            
__________________________________ 

   

      

  
               Потпис овлашћеног лица понуђача 

      

  

                                            
__________________________________ 

   

      

      

       
 
 
 



Питање бр. 2: 

У Предмеру  радова за машинске инсталације, збирна рекапитулација на страни 93 пише 

збир А+Б+Ц+Д, с тим сто предмер радова под А не постоји.  

Да ли Наручилац није објавио предмер радова под А или они не постоје ?  

 

Одговор бр. 2: 

          У збирној рекапитулацији у предмеру радова на страни 93 од 96, Понуђач треба да 

наведе збир група позиција  које су дате у  предмеру радова за машинске инсталације. 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 04/2016. 

Дана 10.03.2016. године 

 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 04/2016 – Радови на дечијем одељењу 

објекта „Херцеговина“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

У керамичким радовима, на позицији 1 и 2 имају већ понуђене цене. Шта то значи? Да ли 

понуђачи морају да дају ту цену или је то само грешка у предмерној документацији?  

 

Одговор 1. 

На страни 17 конкурсне документације, болдираним словима стоји објашњење за 

керамичке радове и позиције 1 и 2.  

Објашење на страни 17 гласи :“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.“ 
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 04/2016. 

Дана 10.03.2016. године 
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