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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр-              
124/2012.14/2015,68/2015, у даљем тексту ЗЈН и члана 6. Правилника о          
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и         
начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.86/2015), Одлуке о         
покретању поступка јавне набавке дел. број 01-221. од 01.06.2017.године и          
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.01-222.од        
01.06.2017.године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку мале вредности- ЈН МВ бр. 3/2017- уградња           
електроенергетских инсталација ( грејача) на крову објекта Медицинске школе         
у Краљеву: 

 

Бр. Јавне набавке 3/2017. 

Конкурсна документација садржи: 

1. Опште податке о јавној набавци 3 

2. Податке о предмету јавне набавке 4 

3. Врста, техничке карактеристике- спецификација, квалитет,     
количина и опис добра  

5 

4. Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. ЗЈН-а и  

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

10 

5. Образац изјаве о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона  12 

6. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл.75..        
Закона 

13 

7. Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

2 
 



8. Образац понуде 23 

9. Модел уговора 27 

10. Образац трошкова припреме понуде 32 

11. Образац изјаве о независној понуди 33 

12. Потврда о пријему понуде 34 

 

 

I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1) Назив, адреса наручиоца: Медицинска школа, Доситејева бр.46Г       
36000 Краљево 
 
Интернет страница Наручиоца: www.medinkv.edu.rs 
 

2) Врста поступка: јавна набавка мале вредности, уградња       
електроенергетских инсталација ( грејача) на крову објекта       
Медицинске школе у Краљеву, у складу са Законом о јавним          
набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

 
 
3) Предмет јавне набавке: набавка радова - уградња       

електроенергетских инсталација ( грејача) на крову објекта       
Медицинске школе у Краљеву, ЈН МВ бр. 3/2017. 

 

4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној        
јавној набавци 

 
5) Контакт: Медицинска школа Краљево, Доситејева бр.46Г,      

секретаријат: тел.036/382-548, Снежана Чемерикић 
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  II      ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

       Предмет јавне набавке бр.3/2017.-  радови 

 

 

Опис предметне набавке, - уградња електроенергетских инсталација (грејача) 
на крову објекта Медицинске школе у Краљеву 

 

        Ознака из општег речника набавке: 45315000 

 

- Јавна набавка није обликована у партије  
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III.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  
                                                ДОБАРА  
 

 

- РАЗВОДНИ ОРМАНИ 
 
Испорука и уградња и повезивање ( према једнополној шеми из пројекта)           
у постојећем GRO следеће опреме:  
1) 6 комада аут.осиг. сл типу: 40А/B/1 пол 10КА „Schrack“ 
2) Остали пратећи материјал, шема изведеног стања 

Плаћа се комплет испоручено, монтирано, повезано, испитано са шемом         
стварно изведеног стања 

Количина: комплет 1.00    x 

Испорука и уградња и повезивање ( према једнополној шеми из пројекта)           
у постојећем RО-II-1 следеће опреме: 

1) 1 ком. аут.осиг.сл типу: 6А/ B/1 пол 10КА „Schrack“ 
2) 3 ком. аут.осиг.сл типу: 16А/ B/1 пол 10КА „Schrack“ 
3) 1 ком. Kонтрактор 25А, 400V, АC3, ком.напон 230 V АC, 
4) 1 ком. контролер за електричне грејне каблове тип: ЕТОR2 

3x16А, 230 V АC комплет са сондом тип: ЕТОR- 55 

                Остали пратећи материјал, плочице за обележавање, клеме 

РОК канали, шема изведеног стања, гравиране плочице за         
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обележавање каблова. 

Плаћа се комплет испоручено, монтирано, повезано, испитано са         
шемом стварно изведеног стања. 

Количина: комплет 1.00    x 

Испорука и уградња и повезивање ( према једнополној шеми из пројекта)            
у постојећем RО- II-2 следеће опреме: 

1) 1 ком. аут. осиг. сл типу: 6А/B/1 пол 10КА „Schrack“ 
2) 3 ком. аут.осиг.сл типу: 16А/ B/1 пол 10КА „Schrack“ 
3) 1 ком. Контрактор 25А, 400V, АC3, ком.напон 230 V АC, 
4) 1 ком. контролер за електричне грејне каблове тип: ЕТОR2 

3x16А, 230 V АC комплет са сондом тип: ЕТОR- 55 
Остали пратећи материјал, плочице за обележавање, клеме PОК        
канали, шема изведеног стања, гравиране плочице за обележавање        
каблова. 
Плаћа се комплет испоручено, монтирано, повезано, испитано са        
шемом стварно изведеног стања. 

       Количина: комплет 1.00  x 

- НИСКО НАПОНСКИ КАБЛОВИ 
 
Испорука и уградња каблова 
N2XH-J 3x2 mm („NOVKABEL“) положених делом у кабловским        
каналицама на зиду ходника, а делом у металном гибљивом цреву на           
фасади објекта ( са штемовањем и крпљењем отвора у зиду) са           
инсталационим и разводним кутијама за инсталацију грејача олука. 
Обрачун комплет материјал и рад по m2 
 
m1- 130.00                               x 

            испорука и уградња каблова  

N2XH 6x1.5 mm („NOVKABEL“) положених делом у кабловским        
каналицама на зиду ходника, а делом у металном гибљивом цреву на           
фасади објекта ( са штемовањем и крпљењем отвора у зиду) са           
инсталационим и разводним кутијама за потребе напајања сонди за         
темп. и влагу инсталације грејача олука  
Обрачун комплет материјал и рад по m2 
 
m1- 60.00                                 x 
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- НОСАЧИ КАБЛОВА И ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ 

Испорука и уградња на фасади и крову објекта са пробијањем потрених           
рупа кроз фасаду метлног гибљивог црева fi 23 mm према докуметнацији           
из пројекта. Плаћа се комплет материјала и рад  по m1 

 m1- 100.00                               x 
 
Испорука и уградња на зиду кабловских каналица 40x60 mm за          
инсталацију одгревања олука према документацији из пројекта. Плаћа се         
комплет материјала и рад  по m1 
 
m1- 70.00                                  x 
 
 
 
 
 
 

- ИНСТАЛАЦИЈА ОДГРЕВАЊА ОЛУКА 
 
Испорука грејног кабла за одгревање олука 1000W, 20W/m. L=50,00m.,         
220V AC, 50Hz “ROVEX” или ЕКВИВАЛЕНТНО 
Обрачун комплет грејач са припадајућим прибором за уградњу по ком. 
 
ком 1.00                                    x 
 
Испорука грејног кабла за одгревање олука 1140W, 20W/m. L=57,00m.,         
220V AC, 50Hz “ROVEX” или ЕКВИВАЛЕНТНО 
Обрачун комплет грејач са припадајућим прибором за уградњу по ком. 
 
ком 2.00                                    x 
 
Испорука грејног кабла за одгревање олука 1300W, 20W/m. L=65,00m.,         
220V AC, 50Hz “ROVEX” или ЕКВИВАЛЕНТНО 
Обрачун комплет грејач са припадајућим прибором за уградњу по ком. 
 
ком 8.00                                    x 
 
Постављање грејних каблова и сонде спољне температуре и влаге на          
припремљену подлогу ( кров), провлачење хладних крајева каблова и         
сонде кроз инсталационе цеви до разводне кутије, повезивањем на         
орман, пуштање система у рад и записничка предаја инвеститору. Плаћа          
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се комплет повезано по разводном орману. 
 
комплет 2,00                            x 
 

- ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Мерење и атестирање инсталације са издавањем уредног атеста: 

- Отпор изолованости уграђених каблова 
- Непрекидност заштитног вода 
- Отпорност петље квара 
- Прелазни отпор уземљивача 

Плаћа се комплет паушално 

паушал. 1.00                             x 

Израда пројекта изведеног стања за све инсталацијеПлаћа се комплет         
паушално 

паушал. 1.00                              x 

 

 

   

- Место и начин извршења радова: 
 
Место извршења радова:  оробјекат Медицинске школе у  Краљеву.  
 

- Квалитет радова: 
Врста и ниво квалитета предмета јавне набавке мале вредности- 3//2017. ће           
се вршити по основу Правилника о техничким нормативима за електричне          
инсталације ниског напона („Сл.лист СФРЈ бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилник          
о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (          
„Сл. Лист СФРЈ бр. 11/96), Правилник о техничким нормативима за заштиту           
нисконапонских мрежа припадајућих трансформаторских станица ( „Сл. Лист        
СФРЈ бр.13/78 и Сл. Лист СФРЈ 37/95), Југословенски стандарди: 
SRPS N.A0.441- расклопне арматуре 
SRPS N.A0.826- електричне инсталације у зградама 
SRPS N.A2.001- стандардни напони 
SRPS N.A2.001/1- стандардни напони. Измене 
SRPS N.A2.201- стандардне фреквенције 
SRPS N.A2.301- стандардне називне струје 
SRPS N.A3.002- графички симболи за примену у електричним шемама.         
Симболи елемената, симболи намене и други симболи опште примене 

8 
 



SRPS N.A3.003- графички симболи за примену у електричним шемама.         
Проводници и прибор за спајање 
SRPS IEC 529:1995 степени заштите електричне опреме остварени помоћу         
заштитних кућишта. Класификација, означавање и типска испитивања 
SRPS N.B2.702- електричне инсталације у зградама. Опсези напона 
SRPS IEC 60364-5-52:2008 електричне инсталације у зградама- избор и         
постављање електричне опреме- електрични развод 
SRPS IEC 60364-5-52:2008 – електричне инсталације у зградама- избор и          
постављање електричне опреме- растављање, расклапање и управљање 
SRPS IEC 60364-4-43:2008- електричне инсталације у зградама- заштита ради         
остваривања безбедности- заштита од прекомерне струје 
SRPS IEC 60364-1:2007 електричне инсталације ниског напона- основни        
принципи, оцена општих карактеристика, дефиниције 
SRPS N.С0.015- електроенергетика, проводници за енергетске каблове и        
изоловане проводнике 
SRPS N.Е0.310- инсталационе склопке. Технички услови испитивања 
SRPS N.Е0.350- прикључни прибор за домаћинство и сличне опште сврхе.          
Технички услови и испитивања 
SRPS N.Е0.357- спојнице за направе за домаћинство и сличне опште сврхе 
SRPS N.Е1.008- инсталаионе цеви и прибор. Избор величине цеви према броју           
проводника 
SRPS N.Е1.101- инсталационе цеви и прибор. Инстационе кутије. Технички         
услови и испитивања 
SRPS N.Е4.005- спојне направе за кућне и сличне електричне инсталације.          
Општи технички услови и испитивања 
SRPS N.Е5.206- нисконапонски топљиви осигурачи. Допунске одредбе за        
осигураче за примену у домаћинству и сличне сврхе 
SRPS ЕN.60269-1:2008- инсталациони осигурачи са топљивим уметком.       
Прописи за израду и испитивање 
SRPS N.E5. 230- нисконапонски осигурачи. Допунска испитивања за осигураче         
за примену у домаћинствима и сличне сврхе. 
SRPS N.E5. 215- нисконапонски топљиви осигурачи велике прекидне моћи за          
примену у индустрији и слично. Општи технички услови 
SRPS N.E5. 711- минијатурни осигурачи, општи технички услови и испитивања 
SRPS U.C9.100- дневно и електрично осветљење просторија у зградама 
SRPS N.B4.803- утврђивање просечног броја дана са грмљавином 
SRPS IEC.1024-1- громобранска инсталација ( општи услови) 
SRPS IEC.1024-1-1- громобранска инсталација ( одређивање нивоа заштите) 
SRPS N.B4.810- громобранска инсталација- штапне хватаљке са уређајем 
SRPS U.B4.802- громобранска инсталација ( поступак при пројектовању,        
извођењу одржавању, прегледима и верификацији) 
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- Гаранција: 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет уграђеног материјала и изведених          
радова  
 

- Рекламација: 
У случају утврђених недостатака у квалитету материјала и изведених радова,          
Извођач је дужан да у гарантном року, на први писани захтев Инвеститора, о             
свом трошку, отклони све недостатке на изведеним радовима за које је он            
одговоран и/или су настали његовом кривицом, у року од 7 (седам) дана од             
дана пријема писаног позива Инвеститора. Уколико Извођач не отклони         
недостатке у наведеном року, Инвеститор је овлашћен да недостатке отклони          
преко трећег лица о трошку Извођача 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешћеу поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као               
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против           
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или          
давања мита, кривично дело преваре 
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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  
 
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао            
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и            
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања           
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
1.2 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.            
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)              
до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће                  
понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора            
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона 
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача                
партије 1,2 и 3, којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност              
тог услова. 
 
 
 
 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у           
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под             
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за          
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.Закона, дефинисане овом конкурсном           
документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена            
печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице           
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за          
потписивање. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да          
достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и          
оверену печатом.  
Школа може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је              
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену           
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,              
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Школа ће            
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на             
интернет страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Школу о било којој            
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која           
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током         
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од         
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена          
печатом. 

 
III. Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би              
могао да учествује у поступку јавне набавке: 

● да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 
- да има запосленог или радно ангажованог дипл.инжињер       

електротехнике са важећом лиценцом (450) одговорног извођача радова        
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 

Доказивање испуњености додатних услова:  
- Фотокопије Уговора о раду (на неодређено или одређено време) или 
фотокопије уговора о радном ангажовању, с тим да ови уговори морају трајати 
најмање онолико колико траје период извршења услуга. 
- Фотокопија лиценце- потврда Инжењерске коморе Србије да је плаћена          
чланарина Комори за лиценцу и да му лиценца није одузета. 

 
3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном             
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
Понуђач____________________________________________ у поступку јавне    
набавке мале вредности уградња електроенергетских инсталација (грејача) на        
крову објекта Медицинске школе у Краљеву, ЈН МВ број 3/2017, испуњава све            
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом          
за предметну јавну набавку,и то: 
 

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

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична           
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично         
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
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3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у           
складу са прописима Републике Србије  
 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити           
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема           
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  
 
  
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити       
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи          
оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном             
одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач______________________________________у поступку јавне набавке    
мале вредности- уградња електроенергетских инсталација (грејача) на крову        
објекта Медицинске школе у Краљеву , ЈН МВ број 3/2017, испуњава све услове из              
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза        
предметну јавну набавку,и то: 
 

1) Подизвођачје регистрован код надлежног органа, односно уписан у        
одговарајући регистар; 
 

2) Подизвођачи његов законски заступник нису осуђивани за неко од          
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван          
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,          
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
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3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у           

складу са прописима Републике Србије  
 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити           
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема           
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 
 

 
Место:_____________                               Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ         
САСТАВЉЕНА 

- Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У       
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

- Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној         
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања          
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На           
полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и          
телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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. 
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- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани          
траком у целини 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. 

- Понуду доставити на адресу. Медицинска школа Краљево, ул.        
Доситејева бр.46Г, са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале         
вредности: уградња електроенергетских инсталација (грејача) на      
крову  објекта Медицинске школе, ЈН МВ 3/2017- НЕ ОТВАРАТИ“.  

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у        
секретаријат до 21 .06.2017.године, до 12,00 часова  

- Комисијско отварање понуда ће се обавити истога дана,        
21.06.2017.године у 12,30 часова 

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне         
читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а           
овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда         
мора бити јасна и недвосмислена. 

- 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 је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио          
приликом састављања понуде и попуњавања обрасца из конкурсне        
документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе          
или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

- Школа ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у           
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати         
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда          
достављена непосредно Школа ће понуђачу предати потврду       
пријема понуде. У потврди о пријему Школа ће навести датум и сат            
пријема понуде.  

- Понуда коју Школа није примила у року одређеном за подношење          
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се             
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

15 
 



 
 
ПАРТИЈЕ: 

- Предметна набавка није обликована у партије. 

ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ: 

 
Није дозвољено подношење понуде са варијантама 
 

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 
- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или           

опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму            
понуду- непосредно или путем поште у затвореној коверти или         
кутији. 

- Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно           
која документа накнадно доставља.  

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:         
Медицинска школа Краљево, ул. Доситејева бр. 46Г,са назнаком: 

- „Измена понуде за јавну набавку- радови, уградња       
електроенергетских инсталација ( грејача) на крову објекта       
Медицинске школе у Краљеву, ЈН МВ бр. 3/2017, НЕ ОТВАРАТИ 

- „Измена и допуна понуде за јавну набавку радови, уградња         
електроенергетских инсталација (грејача) на крову објекта      
Медицинске школе у Краљеву, ЈН МВ бр. 3/2017, НЕ ОТВАРАТИ 

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на          
коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон,          
као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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. 

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

 
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
 
 
- Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује            
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у            
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више заједничких понуда. 
- У Обрасцу понуде ( који је саставни део конкурсне документације),           
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду            
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
 
 
 
 
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу           
понуде( који је саставни део конкурсне документације) наведе да понуду          
подноси са подизвођачем,проценат укупне вредности набавке који ће поверити         
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке              
који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће           
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Школе и понуђача који            
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о             
јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који            
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како            
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV) 
Понуђач у потпуности одговара школи за извршење обавеза из поступка јавне           
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број         
подизвођача.  
Понуђач је дужан да школи, на његов захтев, омогући приступ код           
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора          
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Школи обавезују            
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4.             
тач.1)до 6)Закона и то податке о:  
-Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који              
ће заступати групу понуђача пред Школом,  
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН МВ бр.          
3/2017 

- Понуђачу који ће издати рачун 
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање 
- Обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су              
наведени у поглављу IV конкурсне документације,у складу са упутством како          
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према        
Школи.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара            
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке             
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из           
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно          
одговарају задругари. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ          
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Рок плаћања је 7 дана од дана уручивања фактуре коју испоставља понуђач,            
и докумената  којим је потврђен завршетак радова. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, вирманом. 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 
Место извршења радова: Медицинска школа Краљево, ул. Доситејева бр.46Г 
 

2. Захтев у погледу рока извршења радова: 
 

Рок извршења не може бити дужи од 30 дана од дана добијања потребне             
техничке документације за почетак радова 
 

3. Рок важења понуде: 
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока              
важења понуде, Школа је у обавези да у писаном облику затражи од понуђача             
продужење важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може           
мењати понуду. 
 
 
 
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У             
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ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност са              
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне          
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на                
додату вредност. 
 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати, осим уколико након потписивања уговора             
наступи поремећај на тржишту који директно утиче на реализацију уговора (           
промена девизног курса, повећање индекса раста цена на мало и сл.) што ће се              
регулисати анексом уз основни уговор. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Школа ће поступити у складу             
са чл. 92. Закона. 
 
Уколико понуђач да цену у понуди у страној валути ( еурима), извршиће се             
прерачунавање у динаре по средњем девизном курсу НБС на дан када је            
започето отварање понуда. 

 
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА       

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Предметна набавка не садржи поверљиве податке које Школа ставља на          
располагање. 

 

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу:          
Медицинска школа Краљево, ул. Доситејева бр.46Г, на e-mail        
officemskv@tron.rs, или на факс: 036/313-554, тражити од Школе додатне         
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана           
пре истека рока за подношење понуде.  
Школа ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева              
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,       
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити           
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом„Захтев за         
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН МВ       
бр.3/2017.  
Ако Школа измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре            
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истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење            
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Школа не може да мења            
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем         
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен           
чл.20. Закона. 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И        
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда Школа може приликом стручне оцене понуда да у           
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при            
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)           
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико Школа оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно           
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Школа         
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по њеном позиву, односно да            
омогући  школи контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Школа може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака          
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична           
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,Школа ће његову           
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 ПОНУЂАЧ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ  
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у           
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у          
поступку јавне набавке: 

1) Поступао супротно забрани из чл.23.и25. Закона о јавним набавкама 
2) Учинио повреду конкуренције 
3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога         

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор            
додељен 

4) Одбио да достави доказе и средства обезбешења на шта се у понуди            
обавезао 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да          
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закључени уговорима о јавним           
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од            
претходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда.  
        Докази из ст.1.и 2. Могу бити: 

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног        
органа 

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у        
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза 

- Исправа о наплаћеној уговорној казни 
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- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у        
уговореном року 

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу          
са пројектом, односно уговором 

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената        
уговора дата на начин под условима предвиђеним законом којим се          
уређују облигациони односи 

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која           
нису означена на понуди као подизвођачи, односно чланови групе         
понуђача 

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се         
односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке         
или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става         
3.тачка1.овог члана који се односи на поступак који је спровео или           
уговор који је закључио и други наручаилац, ако је предмет јавне           
набавке истоврстан. 

  
 
 
 
 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА       
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА         
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа        
понуђена цена“.  
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ ШКОЛА ИЗВРШИТИ        

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ        
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као           
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок          
за завршетак радова. 
 
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под            
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које         
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и         
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања          
делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјавеиз          
поглавља IVодељак 3.). 
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КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ      
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених         
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА          

ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако         
заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Школи.          
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља       
Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно,       
електронском поштомна e-mail officemskv@tron.rs,, факсом на број      
036/313-554 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу       
Медицинска школа Краљево, ул. Доситејева бр.46Г.Захтев за заштиту права        
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње           
Школе, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву         
за заштиту права Школа обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,          
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних        
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина         
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се         
сматрати благовременим уколико је примљен од стране Школе најкасније 3         
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин          
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до          
застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о            
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење          
захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних            
набавки.  
Захтев за заштиту права садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца;  
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

22 
 

mailto:officemskv@tron.rs


6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  
7) потпис подносиоца.  
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из 
става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати           
таксу од 60.000,00 динара (број текућег рачуна: 840-30678845-06, на број         
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на        
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Уплатница-потврда о         
уплати, прилаже се уз захтев за заштиту права како би се захтев сматрао            
потпуним. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.          
Закона. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње која је Школа           
предузела у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или           
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за          
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог          
рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права            
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати           
радње које је предузела Школа, а за које је подносилац захтева знао или             
могао знати приликомподношења претходног захтева.  
 
 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен           
уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за             
заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор           
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом            
112. став 2. тачка5) Закона. 
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                                 VI OБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

- Понуда бр.___________ од _____________ за јавну набавку мале        
вредности, уградња електроенергетских инсталација на објекту      
Медицинске школе у Краљеву, ЈН МВ бр. 3/2017, НЕ ОТВАРАТИ 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача 
 

 

Матични број понуђача 
 

 

Порески индетификациони број 
понуђача ( ПИБ) 

 

Име особе за контакт 
 

 

Електронска адреса понуђача 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Упутство: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о         
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно        
податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси         
група понуђача 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача 
 

 

 Адреса 
 

 

 Матични број 
 

 

 Порески идентификациони број 
 

 

 Име особе за контакт 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке који ће      
извршити подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће извршити      
подизвођач 

 

2) Назив подизвођача 
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 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 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) Назив  учесника у заједничкој понуди 
 

 

 Адреса 
 

 

 Матични број 
 

 

 Порески идентификациони број  
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 Име особе за контакт 
 

 

2) Назив  учесника у заједничкој понуди 
 

 

 Адреса 
 

 

 Матични број 
 

 

 Порески идентификациони број 
 

 

 Име особе за контакт 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Уградња електроенергетских инсталација (грејача) на крову објекта       
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Медицинске школе у Краљеву 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

 

Рок важења понуде 
 

 

Рок испоруке 
 

 

Гарантни рок 
 

 

Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 
Датум:                                            М.П.                  Понуђач 
______________ 
____________________ 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

1.______________________________________ ,са седиштем у    
________________ул.________________________, матични број:_____________, ПИБ:    
_______________,текући рачун ___________________(у даљем тексту:Извођач), које      
заступа_________________, директор, са друге стране. 

                                                               и 

2. Медицинске школе,са седиштем у Краљеву, ул. Доситејева бр.46Г , матични број:            
07588488, ПИБ: 101256507, текући рачун ___________________(у даљем тексту:        
Инвеститор), које заступа Биљана Бојанић, директор, са друге стране. 

 

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране. 

 

На основу прихваћене понуде Продавца број _______, од_________ дана 
_________2017. године закључују:  

 

 

УГОВОР  

Уградња електроенергетских инсталација на објекту Медицинске школе у 
Краљеву 

( у даљем тексту: Уговор) 

 

Члан 1. 

Извођач је у поступку спровођења јавне набавке мале вредности, набавка радова-            
уградња електроенергетских инсталација ( грејача) на крову објекта Медицинске школе          
у Краљеву , ЈН МВ бр.3/2017, изабран од као најповољнији понуђач за доделу Уговора,              
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по критеријуму најниже цене, са својом понудом бр. 01-____. од ___.2017.године, која            
чини саставни део овог уговора. 

( уколико понуђач наступа са подизвођачима) 

Извођач ће извршење уговора на следећим пословима: 

 

Поверити подизвођачу/подизвођачима_________________________________________ 

  

Члан 2. 

Предмет уговора представља набавка радова- уградња електроенергетских        
инсталација (грејача) на крову објекта Медицинске школе у Краљеву, одељак III, која је             
саствни део овог уговора. 

Члан 3. 

Укупна цена из чл. 1. Овог Уговора износи______________ динара без ПДВ_а,            
односно ________________ са ПДВ_ом у РСрбији. Укупна цена обухвата све трошкове           
неопходне за набавку материјала и изведене радове који су предмет јавне набавке.            
Вредност изведених радова ће се утврдити на основу стварно изведених радова из            
грађевинске књиге и уговорених јединичних цена из Понуде. 

      Јединачне цене из Понуде су фиксне и не могу се мењати. 

Члан 4. 

      Извођач ће за изведене радове испоставити коначну ситуацију на основу коначног 
обрачуна изведених радова, у 4 примерка. 

      Инвеститор се обавезује да плаћање цене из чл. 3. Уговора изврши у року од 7 
дана по достављању окончане ситуације, оверене од стране овлашћених представника 
обе уговорне стране и стручног надзора. 

Инвеститор се обавезује да Извођачу, у случају кашњења уплате за више од 7              
( седам) дана, исплати затезну камате у складу са Законом о висини стопе затезне              
камате Камата ће се рачунати од датума када је требало да изврши уплату па до               
датума када је извршена уплата. 

Члан 5. 

      Инвеститор се обавезује да: 

- У року од 7 (седам) дана након ступања Уговора на снагу, обезбеди 
стручни надзор над извођењем радова, 

- Прегледа и у писаној форми потврди пријем доказа свих извођачких          
електро радова, 
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- Након пријема докумената из претходне тачке уведе Извођача у посао и           
отвори грађевински дневник, 

- Обезбеди приступ локацији, као и приступ свим осталим местима која су по            
природи посла потребна за правилно извршење уговора, 

- Законски заступник инвеститора потпише Записник о пријему радова и         
коначни обрачун изведених радова, након пријема писаног обавештења од         
стране Извођача да су радови завршени, потврде стручног надзора и          
отклањања свих уочених примедби, 

- Уредно плати испоручени и уграђени материјал, односно уграђену        
електроенергетску инсталацију (грејаче) на основу окончане ситуације, на        
начин и у роковима који су дефинисани овим Уговором. 

Члан 6. 

       Извођач се обавезује да: 

- Испоручи материјал и изведе радове на уградњи електроенергетске        
инсталације (грејача) на крову објекта Медицинске школе у Краљеву, у          
свему према понуди, и осталим документима из конкурсне документације, 

- Испоручи материјал и изведе радове квалитетно и сагласно законима,         
техничким правилима, нормативима и пажњом доброг привредника, 

- Организује извођење предметних радова и ван радног времена, у склду са           
организацијом посла извођача, 

- Организује радова на начин којим ће се обезбедити безбедан приступ          
локацији уговореног објекта, несметан саобраћај, паркирање и заштиту        
околине за све време трајања радова, 

- Уколико дође до повреда лица ( извођача, инвеститора или трећих лица)           
или оштећења његових ствари и објекта изврши адекватну надокнаду, 

- У току извођења радова, предузима све мере за обезбеђивање сигурности          
лица, објекта, уређаја, инсталација у објекту и околиним, придржава се          
прописа о  заштити на раду и прописа о заштити од пожара, 

- Осигура своје запослене од повреда на раду, 
- Редовно и ажурно води грађевински дневник и грађевинску књигу, 
- Достави списак свих лица које ће ангажовати на извођењу радова, пре           

почетка радова, 
- Одреди лице које ће бити одговорни руководилац радова у складу са           

законским прописима, а које ће бити стално на објекту у току извођења            
предметних радова, 

- На предметним радовима радовима ангажује искључиво квалификовану       
радну снагу, 

- Обебеди доказ о квалитету материјала и изведених радова на уградњи          
истог, односно уградњи електроенергетске инсталације ( грејача) на        
објекту Медицинске школе у Краљеву, 

- Благовремено обавести Инвеститора о чињеницама чије је наступање од         
утицаја на извршење овог уговора, као и што су сметње у испуњењу            
уговора, промене околности и сл. Обавештење се врши у писаној форми. 

- 5 (пет) календарских дана пре завршетка радова затражи од         
Инвеститзора, преко грађевинског дневника, пријем радова, што у дневнику         
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потврђује стручни надзор, 
- Из простора у коме се радови изводе свакодневно редовно уклања остатке           

материјала и нечистоћу, простор извођења радова одржава чистим, а         
након завршетка посла, уклони сав алат и опрему за рад и простор у коме              
је извршио радове очисти и доведе у фукционално стање, 

- Комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Инвеститора, 
- Изврши предају радова и потпише Записник о пријему радова и коначни           

обрачун изведених радова. 
 

Члан 7. 

Рок за набавку материјала и извођење радова на уградњи електроенергетских           
инсталација ( грејача) на крову објекта Медицинске школе у Краљеву је 20 ( двадесет)              
дана рачунајући од датума потписивања уговора. 

Извођач се обавезује да одмах обавести Инвеститора писаним путем, о свим            
околностима и догађајима који могу продужити рок из става 1.овог члана. У случају             
околности или догађаја, коју продужују рок из става 1.овог члана, Извођач ће дати свој              
предлог за нови рок завршетка радова. Извођач не може тражити продужење рока за             
извођење радова због промењених околности које су наступиле по истеку рока за            
извођење радова из става 1.овог члана. 

Члан 8. 

       У случају да дође до прекорачења рока извршења уговора из чл.7. овог уговора 
кривицом Извођача, Инвеститор може наплатити Извршиоцу уговорену казну за сваки 
дан закашњења у висини од 0.5% , највише до 10% уговорене цене из члана 3.овог 
уговора. 

Члан 9. 

Извођач гарантује Инвеститору за квалитет материјала и изведених радова,          
односно квалитет уграђене електроенергетске инсталације ( грејача) на крову објекта.  

Гарантни рок за квалитет изведених радова, употребљеног материјала и уграђене           
опреме је 24 месеца рачунајући од датума потписивања Записника о пријему радова. 

Извођач је дужан да у гарантном року, на први писани захтев Инвеститора, о свом               
трошку, отклони све недостатке на изведеним радовима за које је он одговоран и/или             
су настали његовом кривицом, у року од 7 (седам) дана од дана пријема писаног              
позива Инвеститора. Уколико Извођач не отклони недостатке у наведеном року,          
Инвеститор је овлашћен да недостатке отклони преко трећег лица о трошку Извођача. 

Члан 10. 

        Извођач је дужан да одмах по завршетку радова који су предмет овог Уговора, о 
томе обавести Инвеститора писаним путем. 

Уколико Комисија за пријем радова констатује недостатке, уколико уграђени          
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материјал и извршени радови не одговарају уговореним захтевима Инвеститора и/или          
имају мане, Инвеститор може одбити пријем радова и у року од 3 (три ) календарска               
дана писмено обавестити о томе Извођача. Извођач је дужан да отклони све            
недостатке у року од 7 (седам) календарских дана од дана пријема писменог            
обавештења Извођача из овог става. 

Комисија за пријем радова је дужна да састави Записник о пријему радова и              
изврши коначни обрачун изведених радова. 

Члан 11. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора о              
јавној набавци, Инвеститор може да дозволи измену уговора о јавној набавци у            
ситуацији промене рока извођења радова на основу објективних разлога, а измене ће            
бити на снази само уколико су у форми обострано потписаног анекса предметног            
уговора.                                                             Члан 12. 

       У случају да Извођач не врши своје обавезе утврђене овим Уговором, Инвеститор 
има право на једнострани раскид Уговора. 

У случају да било која од уговорних страна сматра да постоји повреда уговорних              
обавеза, дужна је да писаним путем о томе обавести другу уговорну страну у року од 5                
(пет) дана од дана сазнања за настанак повреде. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути Уговор. Писаним актом о споразумном           
раскиду Уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле           
до момента раскида Уговора. 

Уколико Инвеститор претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза, а која је            
изазвана од стране Извођача, Извођач је дужан да надокнади Инвеститору штету у            
целости.                                                   Члан 13. 

Осим уколико није другачије дефинисано овим Уговором, све информације које се            
дају у вези са овим Уговором ће бити у писаној форми. 

Уговорне стране су сагласне да за све што овим Уговором није предвиђено важе              
одредбе Закона о облигационим односима РС. 

Члан 14. 

Све евентуалне спорове у вези овог Уговоера, уговорне стране ће покушати да             
реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде              
надлежан Привредни суд у Краљеву. 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених           
представника обе уговорне стране. Уговор престаје да важи по испуњењу свих           
уговoрних обавеза. 
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Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за               
сваку уговорну страну. 

       ИЗВОЂАЧ                                                                                   ИНВЕСТИТОР 

                                                                                                 Медицинска школа Краљево 

________________________                                                              ______________________ 

                                                                                                                               Биљана Бојанић 

 

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив            
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како          
следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА    
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити            
од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,             
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су             
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања          
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој             
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понуди 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона,____________________________________       
даје: 

 

 

                                    ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам          
понуду у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова, уградња          
електроенергетских инсталација (грејача) на крову објекта Медицинске школе у         
Краљеву, ЈН МВ бр.3/2017, поднео независно, без договора са другим          
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум:                                               М.П.                       Потпис понуђача 

_________________                                                      ___________________ 
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X  ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

ПОДНОСИЛАЦ: 

Назив понуђача:   
_ Седиште :_ _   
Улица и број:  _   
Телефон:  _  

е-маил:  _  
Матични број:_ _  
ПИБ:_ 

Име и презиме овлашћеног лица за контакт: 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

     МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, Ул. Доситејева бр.46Г Краљево 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ :  ЈНМВ бр. 3/2017 

 

Н Е О Т В А Р А Т И ! 
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Датум и сат подношења:  _  

 

Деловодни број понуде:  _  

 

( попуњава НАРУЧИЛАЦ  

 

Напомена: овај образац се предаје код секретара Наручиоца у случају непосредног 
подношења понуде и представља потврду Наручиоца о дану и времену подношења 
понуде 
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