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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15, у даљем текстуЗакон),члана2. и 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности број 2649/2019од 19.08.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 2649/1-2019 од 19.08.2019. годинеи припремљена је: 
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обим и опис услуга...) 
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4. Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује 
испуњеност услова 
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5. Критеријум за доделу уговора 13 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

7. Обрасци  27 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

Назив и адреса 
Наручиоца 

 
Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“ , 
Улица Светосавска 91, 11460Барајево 

 

Интернет страница 
Наручиоца 

www.dzbarajevo.com 

Врста поступка ЈНМВ 

Предмет јавне набавке Набавка услуга:Услуга израде пројектно-техничке 
документације за извођење инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом здравља) и здравственој станици (ЗС Бељина) 

Опис сваке партије Jавна набавка је обликована по партијама 

Циљ поступка  Закључење Уговора о јавној набавци  

 
Контакт 

Косовић Мирјана, Динчић Биљана 
e-mail: dzbarajevo9@gmail.com 

  

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Опис предмета јавне набавке:Услуга израде пројектно-техничке документације за 
извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина) 

Назив и ознака из општег речника набавки:Архитектонске и сродне услуге - 71200000 

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3.  

Конкурсне документације) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dzbarajevo.com/
mailto:dzbarajevo9@
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 1.1. Инвеститор:   Дом Здравља др. Милорад Влајковић, Барајево 

 1.2. Назив објекта:   Дом Здравља др. Милорад Влајковић, Барајево 

1.3. Локација објекта:  Улица Светосавска 91, 11460 Барајево 
 
1.4. Назив пројекта:                   Услуга израде пројектно-техничке документације 

за извођење инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом Здравља) и здравственој станици 
(ЗС Бељина) 

 

 
    2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

Предмет пројектовања је постојећи објекат Дома здравља „ДР Милорад Влајковић“ 

у Барајеву на КП 4677/1 KO Барајево. Објекат је изграђен средином 70-тих година 

прошлог века. Oбјекат је праволинијског типа састављен од 6 ламела A, Б, Ц, Д, E, 

Ф, од чега су  A, БиЦприземнеаД, E i Фсу спратностиП+1. Ламеле су поређане у два 

смакнута низа oд по три међусобно повезане.Низеви ламела међусобно су 

повезани коридорима између којих се формирају зелена дворишта aтријумског и 

полуатријумског типа. Укупна нето површина објекта дома здравља износи 3.517,58 

м2. Површина парцеле КП 4677/1 KO Барајево износи 12.105,00 м2. Приступ објекту 

омогућен је преко приступне саобраћајнице која је прикључена директно на 

Светосавску улицу. 

Објекат дома здравља изграђен је према пројектно-техничкој документацији 

урађеној од стране ENERGOPROJEKT, Beograd. 1974.  

 У току експлоатације није било већих санационих радова. 

Предмет пројектовања је и постојећи објекат здравствене станице Бељина на КП 
730/1 КО Бељина, улица Шесте личке дивизије бр.14. Објекат је приземни бруто 
површине 539 м2. Површина парцеле КП 730/1 KO Бељина износи 1.355,00 м2. 
Објекат здравствене станице не поседује пројектно-техничку документацију. 

У току експлоатације није било већих санационих радова. 

 

 3.  ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 
Предметним идејним пројектом санације и адаптације треба сагледати постојеће 

стање и предвидети замену свих неопходних елемената и инсталација које су 

дотрајале и то: 

- Санација и адаптација крова 

- Замена све дотрајале столарије са савременим системима 
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- Замена свих дотрајалих инсталација, елемената система и грејних тела, инсталација 

топлотних грејања, вентилације и климатизације 

- Замена свих дотрајалих унутрашњиџ и спољних инсталација и санитарних уређаја водовода 

и канализације 

-  

3.1Обилазак локације 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће 
омогућитиобилазак локације за предметну јавну набавку, али само уз претходну 
пријаву, која се подносидан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму 
заинтересованог лица и која садржиподатке о лицима овлашћеним за обилазак 
локације. 
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу:dzbarajevo9@gmail.com, 
које морају бити примљене најкасније два дана пре истекарока за пријем понуда. 
Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.Лице за контакт: 
Косовић Мирјана, Динчић Биљана, телефон: 011/8300108 
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду у обавези су да 
извршеобилазак локације, како је и тражено у пројектним задацима датим у 
поглављу 4. Конкурснедокументације, што ће се евидентирати од стране 
Наручиоца.О извршеном обиласку локације понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о 
обиласкулокације и извршеном увиду у архивску пројектно техничку документацију 
(Образац бр.7) 

 

4. ВРСТЕ   ПОТРЕБНЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ : 

 
Пројектна документација треба да се састоји из: 

Идејног пројекта 

Идејно решење се доставља у 2 (два) штампана примерка и једном дигиталном примерку. 
Пројектну документацију израдити у свему према важећем Закону о планирању и 
изградњи,изменама и допунама закона и важећим правилницима. 

 

Санација и адаптација крова ДЗ БАРАЈЕВО 

Постојећа кровна конструкција је од челичних R везача n=40 цм, преко којих су 

разапете кровне гредице 12/14 цм на размаку од 0.80м. Преко гредица је 

постављена дашчана опшивка од нерендисане чамове грађе d=2.5цм преко које се 

простире један слој битуменске хартије, а преко које је постављен завршни лимени 

покривач од поцинкованог фалцованог равног лима D=0.55мм са наглашеним 

шавовима.На централном делу крова у слемену постављене су двоструке кровне 

куполе и један аксијални вентилатор. 

Обавеза пројектанта је да сагледа и сними постојеће стање и пројектом предвиди 

замену свих дотрајалих елемената покривача, опшивки, олука, вентилационих 

елемената и конструкције крова. 

Замена дотрајале столаријеДЗ БАРАЈЕВО 

Постојећа столарија израђена је од дрвених профила са браварским оковом и 

застакљена је једноструким стаклом.  

mailto:dzbarajevo9@gmail.com
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Обавеза пројектанта је да сагледа и сними постојеће стањеи предвиди замену све 

спољне столарије са савременим системима усклађеним са важећим законима и 

правилницима о енергетској ефикасности објекта. 

Замена свих дотрајалих инсталација, елемената система и грејних тела 

инсталација топлотног грејања, вентилације и климатизацијеДЗ БАРАЈЕВО 

Постојећа мрежа централног топловодног грејања напаја се са постојеће локалне 

котларнице, са три котла са енергентом на гасно уље, са снадбеваљем из локалног 

укопаног постојећег резервоара. 

Котларница 

Сваки од три котла је капацитета 250.000 kcal/h. Котлови су предвиђени за рад са 

водомна 110/70˚. На разделнику предвиђени су независни огранци цевовода са 

засебним циркулационим пумпама. Довод свежег ваздуха за вентилацију 

котларнице изведен је посебним системом вентилационих канала и аксијалних 

вентилатора. Одвод димних гасова врши се путем димњака у самој просторији 

котларнице. 

Радијаторско грејање 

За централно радијаторско грејање уграђени су ливено гвоздени радијатори типа  

TERMIK различитих висина према позицији на којима су монтирани. Хоризонтални и 

вертикални развод цеви вођен је од котларнице до сваке од ламела до санитарног 

чвора где се пење на таван објекта. На месту изласка на таван врши се озрачивање 

а затим хоризонтално развођење цевовода по тавану. Са тавана се успонски 

водови спуштају до грејних тела.  

Вентилација 

Постојећим стањем изведено је убацивање ваздуха у све чекаонице које немају 

природно проветравање, преко клима коморе и система канала. Извлачење 

ваздуха из истих просторија врши се кровним вентилаторима који су смештени на 

куполи у високом средишњем делу хола. Вентилација wc-a и осталих блокираних 

просторија је или принудна на приземљу или природна на спрату. Вентилација 

гаража, радионице, перионице врши се извлачењем ваздуха помоћу решетки, 

канала и аксијалних вентилатора. Убацивање ваздуха за радионицу и перионицу 

врши се преко клима коморе. 

Обавеза пројектанта је да сагледа и сними постојеће стање и предвиди замену свих 

дотрајалих елемената инсталације, цевовода, канала и уређаја за грејање, 

вентилацију и климатизацију. 

Замена свих дотрајалих унутрашњих и спољних инсталација и санитарних 

уређаја инсталација водовода и канализацијеДЗ БАРАЈЕВО 

У објекту изведена је инсталација унутрашњих и спољних инсталација водовода и 

канализацијe. 
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Објекат се водом снадбева са градске мреже. Прикључци фекалне и кишне 

канализације изведени су на градску мрежу на ивици катастарске парцеле. 

Унутрашња фекална мрежа изведена је испод пода спрата односно подне плоче 

приземља. Сав развод унутар објекта изведен је од ливено гвоздених цеви 

различитих пречника у зависности од санитарних уређаја на који су прикључени. 

Водоводна мрежа унутар објекта вођена је од гвоздених поцинкованих цеви 

скривено испод малтера или видно испод плафона приземља. Изведена је 

санитарна и унутрашња хидрантска мрежа. Загреваље топле воде врши се локално 

акумулационим и проточним бојлерима. 

Спољна водоводна мрежа изведена је од ливених цеви пречника Ø100мм, a на 

спољној мрежи изведени су спољни пожарни хидранти. За одржавање зелених 

површина изведени су баштенски хидранти. 

Спољна канализациона мрежа изведена је од керамичких цеви пречника према 

прорачуну. На потребним местима изведени су ревизиони силази. 

Кишна канализација прикупља се отвореним системом канала из олука са кровова и 

тротоара око објекта и каналише се ка шахтовима који даље затвореним системом 

одводе воду ка постојећој уличној мрежи. Са саобраћајних површина и тротоара 

вода се прикупља тачкасто сливницима. 

Обавеза пројектанта је да сагледа и сними постојеће стање и предвиди замену свих 

дотрајалих елемената инсталације, цевовода и санитарних уређаја. 

Санација и адаптација крова ЗС БЕЉИНА 

За предметни објекат не постоји пројектна документација. Због оштећења црепа 

крова и олука изнад улазних врата ради влаге оштећен је део фасаде. 

Обавеза пројектанта је да сагледа и сними постојеће стање и пројектом предвиди 

замену свих дотрајалих елемената покривача, опшивки, олука, вентилационих 

елемената и конструкције крова. 

  

 5.  ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

Пројектна документација која је коришћена у току изградње објекта делимично је 
сачувана. Неопходно је пре почетка израде пројекта снимити објекте у изведеном 
стању и урадити подлоге постојећег стања. 

 
·       Рок извршења услуга 

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 
60 дана од дана закључења уговора. 

 
·       Место извршења услуга 

Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“ ,улица Светосавска 91, Барајево 
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·       Гарантни рок 
Не краћи од 24месеци од дана извршења услуге.Изабрани понуђач је дужан да о 

свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. 

  Обавезе изабраног понуђача 

Да пре достављања понуде изврши увид на лицу места у постојеће стање 
предметних објеката као и изврши увуд у постојећу пројектно-техничку 
документацију у ул. Светосавска бр.91 (објекат Дом здравља Барајево) и ул. Шесте 
личке дивизије бр.14 (ЗС Бељина) 

 
Изабрани понуђач је у обавези да изради пројектну документацију у свему према 
пројектном задатку и важећим законима и прописима. 

 
 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) 

Ред. 
Бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

1. 

Услов: 
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 
Доказ:  
- за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда  
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  
Напомена:  

▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за 
сваког члана групе понуђача 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 
доставити и за сваког подизвођача 

2. 

Услов: 
Да понуђач 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 заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
Доказ: 
- за правно лице: 
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта. 
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење 
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим 
се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет 
страници Вишег суда у Београду објављено је 
обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-
pravna-lica.html 
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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Уверење Основног суда  (које обухвата и податке из казнене евиденције 
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 
да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 
Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична 
дела против привреде и кривично дело примања мита. 
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта. 
Напомена:  

▪ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај 
доказ и за правно лице и за законског заступника 

▪ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе 
доставити за сваког од њих 

▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 
сваког члана групе понуђача 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за сваког подизвођача  

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

3. 

Услов: 
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији 
Доказ: 
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и 
2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно 
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и 
предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  
Напомена: 

▪ Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди 
наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе 
прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач 
је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и 
потврде тих осталих локалних органа/организација/установа  

▪ Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два 
доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да 
се налази у поступку приватизације 
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▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 
сваког учесника из групе 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 
сваког од њих) 

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

4. 

Услов: 
Да је понуђач поштовао 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 
Доказ: 
Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. Став 2. ЗЈН(Образац 
бр.4) 
Напомена: 

▪ Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача.  

▪ Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена 
за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача.   

▪ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од  

▪ стране овлашћеног лица за заступање подизвођача. 

  

 
4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

1. 

Кадровски капацитет за ПАРТИЈУ БР.1 – Услуга израде Идејног пројекта 
санације крова Дома здравља Барајево и ЗС Бељина 
1.Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има у радном 
односу или ангажована лица по било ком Законском основу: 

1) најмање једног дипломираног инжењера архитектуре (односно 
одговарајуће звање VII-1 степена стручне спреме) са лиценцом 300 или 
одговарајуће 

2) најмање једног дипломираног инжењера са лиценцом за израду главног 

пројекта заштите од пожара издате од стране Министарства 

унутрашњих послова 

 

Доказ: 

1) Потписана Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 
бр. 8).  

2) Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од 
надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су 
запослени радници, запослени код понуђача или Уговор о раду - за лица у 
радном односу 
3) Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 
радног односа) 
4) Фотокопија тражених лиценци за све извршиоце издатих од стране 
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Инжењерске Коморе Србије и Министарства унутрашњих послова 
 

2. 

Кадровски капацитет за ПАРТИЈУ БР.2 – Услуга израде Идејног пројекта 
замене столарије Дома здравља Барајево  

1.Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има у радном 
односу или ангажована лица по било ком Законском основу: 

1) најмање једног дипломираног инжењера архитектуре (односно 
одговарајуће звање VII-1 степена стручне спреме) са лиценцом 300 или 
одговарајуће 

Доказ: 

1) Потписана Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 
бр. 8).  

2) Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од 
надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су 
запослени радници, запослени код понуђача или Уговор о раду - за лица у 
радном односу 

3) Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 
радног односа) 

4) Фотокопија тражених лиценци за све извршиоце издатих од стране 
Инжењерске Коморе Србије  

 

3. 

Кадровски капацитет за ПАРТИЈУ БР.3 – Услуга израде Идејног пројекта 
реконструкције инсталација грејања, вентилације и климатизације Дома 
здравља Барајево  

1.Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има у радном 
односу или ангажована лица по било ком Законском основу: 

1) најмање једног дипломираног инжењера архитектуре (односно 
одговарајуће звање VII-1 степена стручне спреме) са лиценцом 300 или 
одговарајуће 

2) најмање једног дипломираног инжењера са лиценцом за израду главног 

пројекта заштите од пожара издате од стране Министарства 

унутрашњих послова 

Доказ: 

1) Потписана Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 
бр. 8).  

2) Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од 
надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су 
запослени радници, запослени код понуђача или Уговор о раду - за лица у 
радном односу 

3) Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 
радног односа) 

4) Фотокопија тражених лиценци за све извршиоце издатих од стране 
Инжењерске Коморе Србије и Министарства унутрашњих послова 
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4. 

Кадровски капацитет за ПАРТИЈУ БР.4 – Услуга израде Идејног пројекта 
реконструкције унутрашњих инсталација и спољашљих инсталација 
водовода и канализације Дома здравља Барајево  

1.Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има у радном 
односу или ангажована лица по било ком Законском основу: 

1) најмање једног дипломираног инжењера архитектуре (односно 
одговарајуће звање VII-1 степена стручне спреме) са лиценцом 300 или 
одговарајуће 

2) најмање једног дипломираног инжењера са лиценцом за израду главног 

пројекта заштите од пожара издате од стране Министарства 

унутрашњих послова 

Доказ: 

1) Потписана Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 
бр. 8).  

2) Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од 
надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су 
запослени радници, запослени код понуђача или Уговор о раду - за лица у 
радном односу 

3) Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 
радног односа) 

4) Фотокопија тражених лиценци за све извршиоце издатих од стране 
Инжењерске Коморе Србије и Министарства унутрашњих послова 

 

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из 
тачака 1.до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 
75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у 
вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на 
ангажовање подизвођача. 
Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити 
преко подизвођача. 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује 
достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 
76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу 
са овим одељком конкурсне документације. 
Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона, обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. 
Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним 
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не 
може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или  
Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су 
тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на 
меморандуму, која мора бити потписана), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз 
наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у 
Регистар понуђача.   
На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су 
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 
1)  извод из регистра надлежног органа: 
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 
2 )  докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона 
-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
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. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде 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. став 1. Закона, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану 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, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести 
наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“. 
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени 
као једином критеријуму. 
 
5.1 Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 
понуђеном ценом: 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико ни после примене 
резервног критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда 
биће изабрана путем жреба. 
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају 
исту понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће 
исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова 
Комисије извући само један папир. Понуди Понуђача чији назив буде на извученом папиру 
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биће додељен повољнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који 
потписују представници наручиоца и присутних понуђача. 
 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне 
податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се 
спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке. 
Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем 
тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу 
позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као 
неприхватљива. 
 

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак 
јавне набавке на српском језику.  
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 

6.2 Начин састављања и подношења понуде 
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у 
обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је потписом законског 
заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног 
од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са 
осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. 
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана 

необрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

Сви документи поднети у понуди морајубити повезани у целину (јемствеником, 

траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно 

убацивати, одстрањивати или замењивати.  

Препоручује се да доказ који се доставља уз понуду, а због своје важности не сме бити 
оштећен, означени бројем (меница), ставља се у посебну фолију, а на фолији се видно 
означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би 
се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Дом Здравља др. Милорад 
Влајковић,Улица Светосавска 91, 11460 Барајево: „Понуда за јавну набавку:Услуга 
израде пројектно-техничке документације за извођење инвестиционих радова на 
главном објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС Бељина), партија 
бр.____- Јавна набавка број 19/2019  - НЕ ОТВАРАТИ“.  

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 
понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате 
у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани од стране сваког 
понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
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материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве 
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде.  

6.3 Обавезна садржина понуде 
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. и 76. Закона 
о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној 
документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани) на начин 
предвиђен следећим ставом ове тачке: 
-Образац понуде  
-Структура цене  
-Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу 
са чл.88 Закона 
-Изјава о независној понуди  
-Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона  
-Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач 
подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача 
-потписан образац „Модел уговора“  
-докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и 
Одељком 4. конкурсне документације 
-Меница за озбиљност понуде 
-Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник) 
-Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде 
 
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива 
за подношење понуда и конкурсне документације. 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне 
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке. 

6.4 Подношење и отварање понуда 
Рок за подношење понуда је 29.11.2019.године године до 10.00 часова.Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.11.2019.године до 

10.00 часова, без обзира на начин на који су послате.Ако је понуда поднета по истеку рока 

за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће 

по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено.Комисија за јавне набавке ће благовремено 

поднете понуде јавно отворити дана 29.11.2019 године у 10.30 часова на адреси 

Наручиоца ул. Светосавска 91 у просторијама Дома Здравља „ДР Милорад 

Влајковић“ Барајево.Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања 

понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне 

набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато 

на меморандуму понуђача), заведено и оверено потписом законског заступника понуђача 

или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од 

стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.Комисија за јавну набавку 

води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом. 

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају примерак записника. 
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Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом 
или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису 
учествовали у поступку отварања понуда. 

6.5 Начин подношења понуде 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са 
подизвођачем. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству 
свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, 
односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе 
понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде 
одбити. 
Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У 
случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се 
појављује биће одбијена.  

6.6 Измена, допуна и опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду 
писаним путем, на адресу Наручиоца на коју је поднео понуду, са назнаком „ИЗМЕНА – 
ДОПУНА - Понуде за јавну набавку :Услуга израде пројектно-техничке документације за 
извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина)- Јавна набавка број ЈНМВ бр. 19/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.У случају 
измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде 
узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, 
у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.У року за подношење понуде 
понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са 
назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку :Услуга израде пројектно-техничке 
документације за извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и 
здравственој станици (ЗС Бељина)- Јавна набавка бројЈНМВ бр.19/2019– НЕ ОТВАРАТИ“. 

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву 
понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу. 
Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење 
понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде . 

6.7 Партије 
Јавна набавка је обликована у четири партије и то: 

Партија 1-Услуга израде Идејног пројекта санације крова Дома здравља Барајево и ЗС 
Бељина  

Партија 2 -      Услуга израде Идејног пројекта замене столарије Дома здравља 
Барајево 

Партија 3 - Услуга израде Идејног пројекта реконструкције инсталација грејања, 
вентилације и климатизације Дома здравља Барајево  

Партија 4 - Услуга израде Идејног пројекта реконструкције унутрашњих инсталација и 
спољашљих инсталација водовода и канализације Дома здравља Барајево 

6.8 Понуда са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
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6.9 Подношење понуде са подизвођачима 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе: 
- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору; 
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 
број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови 
за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 
Доказ о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачке 5. ЗЈН доставља се и за 
подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 
дела набавке. 
 
Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача. 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки 
подизвођач у своје име. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета 
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 
набавке који 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 (добављач) у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 
уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача. 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9.и 10. члана 80. Закона. 
 

6.10 Подношење заједничке понуде 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 
морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 
прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:  

• податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

• Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове 
из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за 
учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
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• Доказ о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачке 5. ЗЈН дужан је да достави сваки 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

• Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76.Закона, понуђачи из групе 
испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 
документацијом. 

• У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу попуњава, потписује сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о 
независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона) 

• Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 
6.11 Понуђена цена 

Цена се исказује у динарима. 
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 
пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату 
вредност.  
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу 
са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити 
јединична цена. 
Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 
 

6.12 Рок извршења услуга 

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 60 дана 
од дана закључења уговора. 

6.1 3 Место пружања услуга 

Место извршења услуга је Дом Здравља „ др. Милорад Влајковић „ ул. Светосавска бр. 91, 
Барајево и ЗС Бељина 

6.14 Гарантни рок  

 
Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извршења услуге.Изабрани 

понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања 

гарантног рока. 

       6.15. Начин и услови плаћања 
Наручилац  се обавезује да изабраном понуђачу плати извршене услуге на следећи начин: 
• након комплетно извршене услуге, у року дo 10 (десет дана) дана од дана пријема 
одговарајућег рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извшеној 
услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без 
примедби), потписаног од стране овлашћених  представника Уговорних страна, а одмах по 
пребациваљу финансијских средстава од Секретаријата за Здравство града Београда. 
 

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Дом Здравља „ДР Милорад Влајковић“ 
ул. Светосавска бр. 91, Барајево, ПИБ: 101412579, са обавезним прилозима- Записник о 
квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног 
лица Наручиоца.У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава 
тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца 
структуре цене).  
 

6.16 Рок важења понуде 

Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет дана) дана од дана отварања понуда.  

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као 

неприхватљива.  
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6.17 Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског 
обезбеђења: 

 
У понуди: 
Меница за озбиљност понуде 

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави: 

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која јеиздата са клаузулом „без 
протеста“ и „без извештаја“потписана од стране законског заступника или лица по 
овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист 
ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. 
лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) 

• евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у 
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 
овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује захтевом пословној банци 
да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје 
меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке). 

• Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може 
наплатити меницу  на износ од минимално 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком 
важења минимално 30  дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални 
продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и 
меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници. 

• овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и 
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не 
потписује законски заступник понуђача; 

2)  фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима понуђача код  пословне банке, 

3)  фотокопију ОП обрасца. 

4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију 
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)  

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року 
важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  Уговор  када  је 
његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског 
обезбеђења које је захтевано уговором, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату 
бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде. 

Меница ће бити враћена Пружаоцу у року од осам дана од дана предаје Кориснику 
средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору. 

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу 
уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија. 

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из 
Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних 
недостатака. 
 
Меница за добро извршење посла  

Изабрани понуђач је обавезан да Наручиоцу уз потписан уговор достави: 

• бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права 
протеста и наплатива на први позив, потписана од стране овлашћеног  лица, 
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• Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може 
наплатити меницу  на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења 
минимално 30 дана дужим од рока извршења услуге, с тим да евентуални продужетак рока 
извршења има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.  

• фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, 

• фотокопију ОП обрасца. 

• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију 
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)  

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 
Достављање средстава финансијског обезбеђења 

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део 
понуде и гласи на Дом здравља „ ДР Милорад Влајковић „ ул. Светосавска бр. 91, 11460 
Барајево.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Дом 
здравља „ ДР Милорад Влајковић „ ул. Светосавска бр. 91, 11460 Барајево и доставља се 
уз потписан уговор, лично или поштом, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења 
за ЈНМВ бр.19/2019   
Изабрани понуђач је одгворан за прописан и безбедан начин доставњања средстава 
финансијског обезбеђења. 

 

6.18 Начин означавања поверљивих података у понуди 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току 
поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица 
која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом 
отварања понуда и у наставку поступка.  
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди.  
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 
садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне 
податке који су прописима одређени као поверљиви.  
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 
начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати 
датум, време и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, 
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове 
техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне. 
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.  
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6.19 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других 
прописа 

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 нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације). 
 

6.20 Накнада за коришћење патената 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

6.21 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске 
ефикасности 

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на 
животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – 
енергетску ефикасност. 

6.22 Додатне информације и објашњења 
Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 
дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: 
„ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 19/2019  или електронским путем на е-mail 
адресу:dzbarajevo9@gmail.com,радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 
14,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током 
викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. 
Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона. 

6.23 Трошкови понуде 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде тако што попуњава, потписује Образац трошкова припреме понуде. 
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 
понуди. 

mailto:dzbarajevo9@
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6.24 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 

Наручилац може 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. 
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. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако 
се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

6.25 Разлози за одбијање понуде 

 
Понуда ће бити одбијена ако: 

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН 

односно ако: 

• Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
• понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

• је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

• понуђач не достави тражено средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде 

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

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. 
Закона. 

6.26 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка 

 
Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 
10(десет) дана од дана јавног отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

6.27 Негативне референце 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

-поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
-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; 

Наручилац може 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 набавке, за период од претходне три годинепре објављивања 
позива за подношење понуда.  
Доказ наведеног може 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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-рекламације потрошача, односно корисника, ако 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; 

-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. тачка 1) члана 82. Закона, 
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 
ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе 
понуђача.  
 

6.28 Увид у документацију 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему 
може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона. 
 

6.29 Заштита права понуђача 
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним 
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. 
тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним 
упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата 
таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења 
захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним 
 
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Дом здравља 

 „ДР Милорад Влајковић“, ул. Светосавска бр. 91, 11460 Барајевоса назнаком Захтев за 
заштиту права за ЈН услуга:Услуга израде пројектно-техничке документације за извођење 
инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС 
Бељина) ЈНМВ бр.19/2019, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: 
dzbarajevo9@gmail.com радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00 часова.Захтев 
за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.Захтев за заштиту 
права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права не задржава даље активности 
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наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. Наручилац 
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају 
подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом 
захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са 
чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 
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 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац 
ће такав захтев одбацити закључком.  
Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења.  
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
наручиоцу.  
Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 19/2019 , сврха: ЗЗП, 
Дом здравља „ ДР Милорад Влајковић „ Барајево, ЈНМВ бр. 19/2019 , прималац уплате: 
буџет Републике Србије) уплати таксу од 60.000,00 динара . 
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно 
усвојеном захтеву за заштиту права. 
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 
комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 
наслов. 
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за 
заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао 
потпуним. 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду 
о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке; 
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор 
и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица, који садржи и све 
друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 
јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога 
за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи 
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 
 
 

6.30 Закључивање и ступање на снагу уговора 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року 
од 10 (десет) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Понуђачу коме буде додељен уговор, обавезан је да уз потписан уговор достави меницу за 
добро извршење посла. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор, Наручилац може 
закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. У том случају Наручилац има 
право да изврши  наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде. 
 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор 
са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
6.31 Измене током трајања уговора 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним 

набавкама. 

 
 

http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
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Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе 
одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и 
допуне овог Уговора. 

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која 
садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења 
исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне 
набавке и Државној ревизорској институцији 

 

6.32 Употреба печата 

      Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

7 ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ БР.1 
ОБРАЗАЦ 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ 

КРОВА ДОМА ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО И ЗС БЕЉИНА 
 

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке –Услуга 
израде пројектно-техничке документације за извођење инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС Бељина)ЈНМВ бр. 19/2019 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Врста правног лица:   
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

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 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
Напомена: 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: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
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: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
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: 
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Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
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броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
 
 
 
 
 
 
5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
Након комплетног извршења уговорених услуга, у року дo 15 
(петнаест дана) дана од дана пријема одговарајућег рачуна 
издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о 
извшеној услузи, након обострано потписаног Записника о 
квалитативном пријему Услуге (без примедби), потписаног од 
стране овлашћених  представника Уговорних страна 

Сагласан за захтевом 
наручиоца 
ДА/НЕ (заокружити) 

РОК ИЗВРШЕЊА: 
  

Рок за извршење услуге не може бити дужи од 60 дана од 
дана закључења Уговора.  

______ дана од дана 
закључења Уговора 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: 
Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“ , 

Улица Светосавска 91, 11460 Барајево 
 

Сагласан за захтевом 
наручиоца 

ДА/НЕ (заокружити) 

                               ГАРАНТНИ РОК: 
Не краћи од 24 месеца од дана извршења услуге.Изабрани 

понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне 

недостатке у току трајања гарантног рока. 

______ месеца од дана 
извршења услуге 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

_____ дана од дана 
отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок 
извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 

 
 
Датум                                                                    Понуђач 
________________________ _____________________            
 
Напомене: 
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна 
поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и образац понуде или да образац 
понуде потпишу сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба 
прилагодити већем броју потписника. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ 2. 
Табела 1 

Р бр Врста услуге 
Јед. 
мере 

 
Обим 
(коли
чина) 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин.  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Услуга израде пројектно-техничке 
документације за извођење 
инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом Здравља) и 
здравственој станици (ЗС Бељина) 

 

/ / / / / / 

1. 

Услуга израде Идејног пројекта 
санације крова Дома здравља 
Барајево и ЗС Бељина 

Идејно решење испоручити у 2 
(два) штампана примеркаи 1 
(једном) дигиталном облику.  

. 

комплет 1     

 
 

 
 
ДАТУМ:         ПОНУЂАЧ: 
 
_____________________               _________________________ 
 
Напомена: 

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац посла. 
-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.  
-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу; 
-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу; 
-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену 
без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);  
-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са 
ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.). 
-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7) 
-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II) 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) динара 
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- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без 
ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошковиу укупно понуђеној цени без 
ПДВ (ред бр. I из табеле 1) 
-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре 
цене. 
-на  место предвиђено за потпис понуђач потписује образац структуре цене. 
 

ОБРАЗАЦ 3. 
 
 
  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености 
услова («Службени гласник РС», бр.86/15,41/19) понуђач/члан групе понуђача даје: 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:_______________ за јавну набавку услуга : израде пројектно-техничке документације 
за извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина) јавне набавкеЈНМВ бр.19/2019 – партија бр.1НаручиоцаДом 
Здравља „др. Милорад Влајковић“ Барајевопо Позиву за подношење понуда објављеном 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _________________. 
године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав. 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе понуђача 

 
   
   

 
 

  

 

 

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за 
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 4. 

 
 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: 
______________за јавну набавку услуга : израде пројектно-техничке документације за 
извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина)јавне набавке ЈНМВ бр.19/2019 –партија бр.1 поштовали обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења Понуде. 

 

 

 

 
Датум:  Понуђач/ члан групе понуђача/ 

подизвођач 
   
   

 
 

  

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за 
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и 
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписанаод стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача/подизвођача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ5. 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга: израде пројектно-техничке документације за извођење 
инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС 
Бељина)ЈНМВ бр.19/2019- партија бр.1 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15,41/19), уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 __________ динара  

 
 
__________ динара  

 
 
__________ динара 

Укупни трошкови без ПДВ 
 
__________ динара 

ПДВ 
 
__________ динара 

Укупни  трошкови са ПДВ __________ динара 

 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Датум:  Понуђач 

   
   

   

 
Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном 
случају 
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да 
му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац 
посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.  
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ОБРАЗАЦ 6. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  

 

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо 
кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавкомЈНМВ19/2019 – партија 
бр.1, односно да имамо ангажована (по основу радног односа или неког другог облика 
ангажовања ван радног односа,  следећа лица која ће бити ангажована ради извршења 
уговора: 

 

  
Захтевани кадровски 

капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен 
стручне спреме 

1.  
Дипломирани инжењер 
архитектуреса лиценцом број 300 
или одговарајуће 

  

2.  
дипломирани инжењер са 

лиценцом за израду главног 

пројекта заштите од пожара 

  

 
Датум:  Понуђач: 

   
   

   

Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује један или више 
чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група 
понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2 – УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗАМЕНЕ 

СТОЛАРИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО  
 

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке –Услуга 
израде пројектно-техничке документације за извођење инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС Бељина)ЈНМВ бр. 19/2019 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Врста правног лица:   
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: 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: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
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: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
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: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
Након комплетног извршења уговорених услуга, у року дo 15 
(петнаест дана) дана од дана пријема одговарајућег рачуна 
издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о 
извшеној услузи, након обострано потписаног Записника о 
квалитативном пријему Услуге (без примедби), потписаног од 
стране овлашћених  представника Уговорних страна 

Сагласан за захтевом 
наручиоца 
ДА/НЕ (заокружити) 

РОК ИЗВРШЕЊА: 
  

Рок за извршење услуге не може бити дужи од 60 дана од 
дана закључења Уговора.  

______ дана од дана 
закључења Уговора 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: 
Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“ , 

Улица Светосавска 91, 11460 Барајево 
 

Сагласан за захтевом 
наручиоца 

ДА/НЕ (заокружити) 

                               ГАРАНТНИ РОК: 
Не краћи од 24 месеца од дана извршења услуге.Изабрани 

понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне 

недостатке у току трајања гарантног рока. 

______ месеца од дана 
извршења услуге 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

_____ дана од дана 
отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок 
извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 

 
 
Датум                                                                    Понуђач 
________________________ _____________________                                       
 
Напомене: 
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна 
поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и образац понуде или да образац 
понуде потпишу сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба 
прилагодити већем броју потписника. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ                            ОБРАЗАЦ 2. 
Табела 1 

Р бр Врста услуге 
Јед. 
мере 

 
Обим 
(коли
чина) 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин.  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Услуга израде пројектно-техничке 
документације за извођење 
инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом Здравља) и 
здравственој станици (ЗС Бељина) 

 

/ / / / / / 

1. 

Услуга израде Идејног пројекта 
замене столарије Дома здравља 
Барајево 

Идејно решење испоручити у 2 
(два) штампана примерка и 1 
(једном) дигиталном облику.  

 

комплет 1     

 
 

 
 
ДАТУМ:         ПОНУЂАЧ: 
 
_____________________               _________________________ 
 
Напомена: 

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац посла. 
-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.  
-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу; 
-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу; 
-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену 
без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);  
-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са 
ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.). 
-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7) 
-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II) 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) динара 
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- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без 
ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошковиу укупно понуђеној цени без 
ПДВ (ред бр. I из табеле 1) 
-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре 
цене. 
-на  место предвиђено за потпис понуђач потписује образац структуре цене. 
 

ОБРАЗАЦ 3. 
 
 
  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености 
услова («Службени гласник РС», бр.86/15,41/19) понуђач/члан групе понуђача даје: 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:_______________ за јавну набавку услуга : израде пројектно-техничке документације 
за извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина) јавне набавкеЈНМВ бр. 19/2019 – партија бр.2НаручиоцаДом 
Здравља „др. Милорад Влајковић“ Барајевопо Позиву за подношење понуда објављеном 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _________________. 
године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав. 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе понуђача 

 
   
   

 
 

  

 

 

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за 
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 4. 

 
 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: 
______________за јавну набавку услуга : израде пројектно-техничке документације за 
извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина)јавне набавке ЈНМВ бр. 19/2019 – партија бр.2  поштовали обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења Понуде. 

 

 

 

 
Датум:  Понуђач/ члан групе понуђача/ 

подизвођач 
   
   

 
 

  

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за 
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и 
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписанаод стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача/подизвођача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 5. 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга: израде пројектно-техничке документације за извођење 
инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС 
Бељина) ЈНМВ бр.19/2019  - партија бр.2 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15,41/19), уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 __________ динара  

 
 
__________ динара  

 
 
__________ динара 

Укупни трошкови без ПДВ 
 
__________ динара 

ПДВ 
 
__________ динара 

Укупни  трошкови са ПДВ __________ динара 

 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Датум:  Понуђач 

   
   

   

 
Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном 
случају 
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да 
му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац 
посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.  
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ОБРАЗАЦ 6. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  

 

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо 
кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавкомЈНМВ 19/2019 – партија 
бр.2, односно да имамо ангажована (по основу радног односа или неког другог облика 
ангажовања ван радног односа,  следећа лица која ће бити ангажована ради извршења 
уговора: 

 

  
Захтевани кадровски 

капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен 
стручне спреме 

1. 
Дипломирани инжењер 
архитектуреса лиценцом број 300 
или одговарајуће 

  

 
Датум:  Понуђач: 

   
   

   

Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује један или више 
чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група 
понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 3 – УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА, ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

ДОМА ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО  
 

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке –Услуга 
израде пројектно-техничке документације за извођење инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС Бељина)ЈНМВ бр. 19/2019 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Врста правног лица:   
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: 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: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
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: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
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: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
Након комплетног извршења уговорених услуга, у року дo 15 
(петнаест дана) дана од дана пријема одговарајућег рачуна 
издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о 
извшеној услузи, након обострано потписаног Записника о 
квалитативном пријему Услуге (без примедби), потписаног од 
стране овлашћених  представника Уговорних страна 

Сагласан за захтевом 
наручиоца 
ДА/НЕ (заокружити) 

РОК ИЗВРШЕЊА: 
  

Рок за извршење услуге не може бити дужи од 60 дана од 
дана закључења Уговора.  

______ дана од дана 
закључења Уговора 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: 
Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“ , 

Улица Светосавска 91, 11460 Барајево 
 

Сагласан за захтевом 
наручиоца 

ДА/НЕ (заокружити) 

                               ГАРАНТНИ РОК: 
Не краћи од 24 месеца од дана извршења услуге.Изабрани 

понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне 

недостатке у току трајања гарантног рока. 

______ месеца од дана 
извршења услуге 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

_____ дана од дана 
отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок 
извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 

 
 
Датум                                                                    Понуђач 
________________________ _____________________                                       
 
Напомене: 
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна 
поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и образац понуде или да образац 
понуде потпишу сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба 
прилагодити већем броју потписника. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ                            ОБРАЗАЦ 2. 
Табела 1 

Р бр Врста услуге 
Јед. 
мере 

 
Обим 
(коли
чина) 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин.  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Услуга израде пројектно-техничке 
документације за извођење 
инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом Здравља) и 
здравственој станици (ЗС Бељина) 

 

/ / / / / / 

1. 

Услуга израде Идејног пројекта 
реконструкције инсталације 
грејања, вентилације и 
климатизације Дома здравља 
Барајево  

Идејно решење испоручити у 2 
(два) штампана примерка и 1 
(једном) дигиталном облику.  

комплет 1     

 
 

 
 
ДАТУМ:         ПОНУЂАЧ: 
 
_____________________               _________________________ 
 
Напомена: 

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац посла. 
-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.  
-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу; 
-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу; 
-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену 
без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);  
-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са 
ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.). 
-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7) 
-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II) 
- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без 
ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошковиу укупно понуђеној цени без 
ПДВ (ред бр. I из табеле 1) 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) динара 
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-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре 
цене. 
-на  место предвиђено за потпис понуђач потписује образац структуре цене. 
 

ОБРАЗАЦ 3. 
 
 
  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености 
услова («Службени гласник РС», бр.86/15,41/19) понуђач/члан групе понуђача даје: 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:_______________ за јавну набавку услуга : израде пројектно-техничке документације 
за извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина) јавне набавкеЈНМВ бр. 19/2019 – партија бр.3НаручиоцаДом 
Здравља „др. Милорад Влајковић“ Барајевопо Позиву за подношење понуда објављеном 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _________________. 
године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав. 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе понуђача 

 
   
   

 
 

  

 

 

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за 
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 4. 

 
 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: 
______________за јавну набавку услуга : израде пројектно-техничке документације за 
извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина)јавне набавке ЈНМВ бр. 19/2019 – партија бр.3  поштовали обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења Понуде. 

 

 

 

 
Датум:  Понуђач/ члан групе понуђача/ 

подизвођач 
   
   

 
 

  

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за 
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и 
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписанаод стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача/подизвођача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 5. 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга: израде пројектно-техничке документације за извођење 
инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС 
Бељина) ЈНМВ бр.19/2019  - партија бр.3 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15,41/19), уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 __________ динара  

 
 
__________ динара  

 
 
__________ динара 

Укупни трошкови без ПДВ 
 
__________ динара 

ПДВ 
 
__________ динара 

Укупни  трошкови са ПДВ __________ динара 

 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Датум:  Понуђач 

   
   

   

 
Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном 
случају 
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да 
му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац 
посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.  
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ОБРАЗАЦ 6. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  

 

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо 
кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавкомЈНМВ 19/2019 – партија 
бр.3, односно да имамо ангажована (по основу радног односа или неког другог облика 
ангажовања ван радног односа,  следећа лица која ће бити ангажована ради извршења 
уговора: 

 

  
Захтевани кадровски 

капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен 
стручне спреме 

1. 
Дипломирани инжењер 
архитектуреса лиценцом број 300 
или одговарајуће 

  

2. 
дипломирани инжењер са 

лиценцом за израду главног 

пројекта заштите од пожара 

  

 
Датум:  Понуђач: 

   
   

   

Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује један или више 
чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група 
понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 4 – УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА И СПОЉАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО 
 

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке –Услуга 
израде пројектно-техничке документације за извођење инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС Бељина)ЈНМВ бр. 19/2019 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Врста правног лица:   
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
Напомена: 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 



 

Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“,БарајевоКонкурсна документација 
ЈНМВ бр. 19/2019 

Страна 55 од 72 

 
 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
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: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
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: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 Врста правног лица:   

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
Након комплетног извршења уговорених услуга, у року дo 15 
(петнаест дана) дана од дана пријема одговарајућег рачуна 
издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о 
извшеној услузи, након обострано потписаног Записника о 
квалитативном пријему Услуге (без примедби), потписаног од 
стране овлашћених  представника Уговорних страна 

Сагласан за захтевом 
наручиоца 
ДА/НЕ (заокружити) 

РОК ИЗВРШЕЊА: 
  

Рок за извршење услуге не може бити дужи од 60 дана од 
дана закључења Уговора.  

______ дана од дана 
закључења Уговора 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: 
Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“ , 

Улица Светосавска 91, 11460 Барајево 
 

Сагласан за захтевом 
наручиоца 

ДА/НЕ (заокружити) 

                               ГАРАНТНИ РОК: 
Не краћи од 24 месеца од дана извршења услуге.Изабрани 

понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне 

недостатке у току трајања гарантног рока. 

______ месеца од дана 
извршења услуге 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

_____ дана од дана 
отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок 
извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 

 
 
Датум                                                                    Понуђач 
________________________ _____________________                                       
 
Напомене: 
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна 
поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и образац понуде или да образац 
понуде потпишу сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба 
прилагодити већем броју потписника. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ                            ОБРАЗАЦ 2. 
Табела 1 

Р бр Врста услуге 
Јед. 
мере 

 
Обим 
(коли
чина) 

Јед. 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Јед. 
цена са 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена без 

ПДВ 
дин.  

Укупна 
цена са 

ПДВ 
дин.  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Услуга израде пројектно-техничке 
документације за извођење 
инвестиционих радова на главном 
објекту (Дом Здравља) и 
здравственој станици (ЗС Бељина) 

 

/ / / / / / 

1. 

Услуга израде Идејног пројекта 
реконструкције унутрашњих 
инсталација и спољашњих 
инсталација водовода и 
канализације Дома здравља 
Барајево 

Идејно решење испоручити у 2 
(два) штампана примерка и 1 
(једном) дигиталном облику.  

комплет 1     

 
 

 
 
ДАТУМ:         ПОНУЂАЧ: 
 
_____________________               _________________________ 
Напомена: 

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац посла. 
-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.  
-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу; 
-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу; 
-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену 
без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);  
-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са 
ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.). 
-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7) 
-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  
-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II) 
- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без 
ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошковиу укупно понуђеној цени без 
ПДВ (ред бр. I из табеле 1) 
-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре 
цене. 
-на  место предвиђено за потпис понуђач потписује образац структуре цене. 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) динара 
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ОБРАЗАЦ 3. 
 
 
  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености 
услова («Службени гласник РС», бр.86/15,41/19) понуђач/члан групе понуђача даје: 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:_______________ за јавну набавку услуга : израде пројектно-техничке документације 
за извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина) јавне набавкеЈНМВ бр. 19/2019 – партија бр.4НаручиоцаДом 
Здравља „др. Милорад Влајковић“ Барајевопо Позиву за подношење понуда објављеном 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _________________. 
године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав. 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе понуђача 

 
   
   

 
 

  

 

 

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за 
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 4. 

 
 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: 
______________за јавну набавку услуга : израде пројектно-техничке документације за 
извођење инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој 
станици (ЗС Бељина)јавне набавке ЈНМВ бр. 19/2019 – партија бр.4  поштовали обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења Понуде. 

 

 

 

 
Датум:  Понуђач/ члан групе понуђача/ 

подизвођач 
   
   

 
 

  

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за 
сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и 
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписанаод стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача/подизвођача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 5. 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга: израде пројектно-техничке документације за извођење 
инвестиционих радова на главном објекту (Дом Здравља) и здравственој станици (ЗС 
Бељина) ЈНМВ бр.19/2019  - партија бр.4 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15,41/19), уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 __________ динара  

 
 
__________ динара  

 
 
__________ динара 

Укупни трошкови без ПДВ 
 
__________ динара 

ПДВ 
 
__________ динара 

Укупни  трошкови са ПДВ __________ динара 

 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Датум:  Понуђач 

   
   

   

 
Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном 
случају 
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да 
му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац 
посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.  
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ОБРАЗАЦ 6. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  

 

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо 
кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавкомЈНМВ 19/2019 – партија 
бр.4, односно да имамо ангажована (по основу радног односа или неког другог облика 
ангажовања ван радног односа,  следећа лица која ће бити ангажована ради извршења 
уговора: 

 

  
Захтевани кадровски 

капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен 
стручне спреме 

1. 
Дипломирани инжењер 
архитектуреса лиценцом број 300 
или одговарајуће 

  

2. 
дипломирани инжењер са 

лиценцом за израду главног 

пројекта заштите од пожара 

  

 
Датум:  Понуђач: 

   
   

   

Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује један или више 
чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група 
понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ( ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) 
 
 

Понуђач ________________________________________, даје следећу 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
Понуђач __________________________________________________, са седиштем 
у ____________________________, је у поступку јавне набавке бр 19/2019 услуге –израде 
пројектно-техничке документације за извођење инвестиционих радова на главном објекту 
(Дом здравља) и здравственој станици (ЗС Бељина), по пријави коју је поднео Наручиоцу и 
обавештењуНаручиоца, дана _________________. године, обишао и детаљно прегледао 
свелокације, извршио увид у постојећу пројектно-техничку документацију (ако истапостоји) 
и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такођеизјављујемо да 
смо упознати са свим условима објекта и пројектног задатка и да они,сада видљиви, не 
могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обимууслуга. 
 
 
 
 
Датум:  
За Наручиоца: _______________________ 
(п о т п и с) 
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Напомена: Обилазак локације је обавезан. Образац потписује овлашћени представник 
понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. 

 

 

ПРИЛОГ  1 

MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета, 
ДУЖНИК _____________________________________________ (назив и седиште)   
МБ:      ___________________________   
ПИБ:     __________________________  
ТЕКУЋИ РАЧУН ______________________ код ________________ банке (уписати 
назив пословне банке) ИЗДАЈЕ  
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
 
ПОВЕРИЛАЦ:  Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“ ,Улица Светосавска 91, 11460 
Барајево (у даљем тексту поверилац).  

Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу и овлашћујемо повериоца, 
да предату меницу број _______________________(унети серијски број менице) 
може попунити у износу од _______________________ 
(________________________динара), односно у висини од 5% од понуђене цене 
без ПДВ-а, као гаранцију за озбиљност понуде бр. _________(унети број понуде) 
             Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 
___________________________________ (_________________________динара) и 
да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са 
важећим прописима  изврши наплату са свих рачуна дужника  
________________________________________________  
_____________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице-
назив, место и адресу) код банака, а у корист повериоца,Дом здравља „ДР Милорад 
Влајковић“ ,Улица Светосавска 91, 11460 Барајево 
 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на терет 
свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у 
случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због 
поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

  Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање 
приговора на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.      

   Рок важења менице износи 90 дана од дана отварања понуда.   
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за 

заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од 
стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
дужника ___________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).      

   Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна 
примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.                 
 
 

Издавалац менице  
_______________________                     _____________________________  
(место и датум)                    ( потпис овлашћеног лица)  
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Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде. 

 

 

ПРИЛОГ  2 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА    

 

 

 

____________________________________  

 Назив и адреса понуђача   

 

Место:_____________  

Датум:_____________ 

 

 

 

 

             Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу,Дом здравља „ДР 
Милорад Влајковић“, Барајево-уколико нам се додели Уговор за јавну набавкубр. 19/2019 -
Услуга израде пројектно-техничке документације за извођење инвестиционих радова на 
главном објекту (Дом здравља) и здравственој станици (ЗС Бељина) партија бр____- у 
тренутку потписивања уговора или најкасније у року од 5 (пет) дана, од дана његовог 
потписивања, предамо регистровану, потписану и оверену печатом меницу са меничним 
овлашћењем, за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а и роком важности најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 
посла, захтев пословној банци за регистрацију менице и копију картона депонованих 
потписа овлашћених лица понуђача запотписивање издатог од стране пословне банке. 

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

мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.   

 

Менична овлашћења треба да гласе Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“ ,Улица 

Светосавска 91, 11460 Барајево, Матични број 07001266, ПИБ 101412579, бр. тек. рачуна: 

840-438661-47 УЈП Министарство Финансија 

 

Понуђач  

 

________________________                                                                                                         

(потпис одговорног лица понуђача)  

 

 

 

 
Изјава о достављању средства обезбеђења у складу са садржином овог Прилога 

се доставља у оквиру понуде. 
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                                                                                                                         ПРИЛОГ бр.3. 
 
 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   

ВАЖИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ 

(Јавне набавке редни број: ЈНМВ19/2019) 

Услуга израде пројектно-техничке документације за извођење инвестиционих 

радова на главном објекту (Дом здравља) и здравственој станици (ЗС 

Бељина) 

Партија бр.___ - ________________________________________________________ 

(унети назив услуге) 

 

Закључен између: 

 

1. Наручиоца услуге: Дом здравља „ДР Милорад Влајковић“ ,Улица Светосавска 
91, 11460 Барајево, Матични број 07001266, ПИБ 101412579, бр. тек. рачуна: 840-
438661-47 УЈП Министарство Финансија,коју заступа директор Данијела Новаковић, 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 

2.Извршиоца услуге: 

2.1........................................................................................................................... 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................  

кога заступа...................................................................  

 

2.2......................................................................................................................... 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................  

кога заступа...................................................................                                                                                                        

(у даљем тексту: Извршиоц) 
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Напомена: 

*** У случају заједничке понуде: 

Навести све чланове заједничке понуде - под тачком 2. 

Навести који је члан овлашћени представник 

групе:________________________________________ 

Навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача: 

__________________________________ 

Споразум бр.____________од_____________ закључен између чланова групе 

понуђача чини саставни део овог уговора. 

*** У случају понуде са подизвођачем: 

(Понуђач наступа са 

подизвођачем______________________________________________________ 

из_____________ул._____________________, који ће делимично извршити 

предметну набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у  делу 

_______________________________________________________________________

_________ 

_______________________________________________________________________

_________ 

(уписати део предмета набавке који ће извршити подизвођач - навођењем 

послова (предмета набавке) које ће извршити подизвођач) 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 

        Уговорне стране констатују: 

        - да је Наручилац Одлуком бр.2649/2019 од   19.08.2019 године,покренуо  
поступак јавне набавке - редни број: ЈНМВ 19 /2019 -Услуга израде пројектно-
техничке документације за извођење инвестиционих радова на главном објекту 
(Дом здравља) и здравственој станици (ЗС Бељина) 

 - да је Понуђач  доставио Понуду  заведену код Наручиоца, бр._______ 

од_________ год.  и заведена код Понуђача, бр._______ од_________ год која се 

налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део, и да понуда Понуђача у 

потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из 

конкурсне документације, која се налази у прилогу  овог уговора 

         -да је Наручиоц у складу са чланом 108.ЗЈН на основу понуде Понуђача и 

Одлуке о додели уговора  бр. //////////////////////  од  //////////////////////////// год. изабрао горе 

наведеног Понуђача 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА. 
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                                                                        Члан 1. 

Предмет овог уговора је Услуга израде пројектно-техничке документације 

адаптације и санације објекта Дом Здравља „ Др. Милорад Влајковић“ у Барајеву у 

складу са датим пројектно-техничком задатку и  у свему према Понуди  Извршиоца , 

као саставни део овог уговора заједно са обрасцем Структура цене. 

 

УГОВОРЕНА  ЦЕНА  И  НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

           Укупна цена услуга износи _______________ динара без урачунатог пореза 

на додату вредност и  _______________  динара са урачунатим порезом на додату 

вредност. 

            Цена дата понудом је фиксна и није подложна било каквој промени. 

            Уговорена цена цена из става 1.овог члана обухвата и све трошкове које 

Извршилац има у реализацији предметне набавке и никакве додатне трошкове неће 

исказивати.  

              Наручилац, евентуалне, скривене трошкове неће признати накнадно, по 
потписивању 

овог уговора. 

Члан 3. 

             Наручилац  се обавезује да цену из члана 2. овог уговора плати на начин и 
то: 
- по комлетно извршеној предметној услуги, износ: ______________динара  без 
урачунатог пдв-а, и ______________динара са урачунатим пдв-ом,   од пријема 
уредне фактуре са уредном  докуметацијом  и Записником о извршењу услуге  
потписан од представника обе уговорне стране,а одмах по преносу средстава од 
Секретаријата за здравство. 
 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 4. 

 Извршилац се обавезује да : 

- да изврши уговорену услугу са пажњом доброг стручњака, а у складу важећим 

законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз 

строго поштовање професионалних правила своје струке,     

- да приликом извршења уговорене услуге поступа у складу са упуствима добијених 

од задуженог лица Наручиоца            

- да услугу изврши у свему према добијеном пројектном задатку и одредбама овог 
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уговора,  

- обавештава Наручиоца о свим моментима који могу имати утицаја на успешну и 
благовремену израду пројектне документације,  

- да благовремено обавести Наручиоца о извршењу комплетне услуге и изврши 

примопредају  која ће бити констатована Записником; 

- да изради и достави пројектну документацију у дигиталном облику  и у аналагном 
у 2 /два /примерка.. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

Извршилац је дужан да достави Наручиоцу меницуза добро извршење 
посла, у року не дужем од 10 дана од дана закључења овог уговора, са ОП 
обрасцем, картоном депонованих потписа, потврдом пословне банке о извршеној 
регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може 
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у 
износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 30 дана 
дужим од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, 
извођач је дужан да продужи рок важења менице.  

           Меница мора бити по виђењу, сопствена, бланко, не може садржати додатне 
услове за исплату,краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног 
који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

ОБАВЕЗЕ  НАРУЧИОЦА 

Члан 6. 

          Наручилац се обавезује да: 

- Извршиоцу пружи помоћ у погледу давања потребних и захтевних услова за 
израду пројектно-техничке документације, 

- Извршиоцу прибави и достави потребну документацију -  неопходне за извршење 

предметне услуге.  
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РОК и НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан  7. 

         Рок  израде пројектно-техничке документације адаптације и санације објекта 

Дом Здравља „ Др. Милорад Влајковић“ у Барајевује  ____ дана (максимално 60 

дана) од дана потписивања Уговора. 

 

                                                               Члан 8. 

            Пројектно-техничка документација се доставља на адресу Наручиоца. 

Извршилац се обавезује да у случају прекорачења рока извршења посла 

својом кривицом, сноси све трошкове које би услед тога имао Наручилац. 

Примопредаја Пројекта  предметног уговора, извршиће се у седишту 

наручиоца у Барајеву  у присуству представника уговорних страна, записничким 

путем.Извршилац услуге је дужан да у случају установљења неких неправилности , 

односно недостатке који су утврђени,   отклони најкасније у року од 7 (седам) дана 

од дана пријема рекламације упућене од стране наручиоца и то о свом трошку. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 

           Уколико Извршилац својом кривицом не изврши  услугу у уговореном року из 

члана 7. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1 % 

од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ 

казне не може бити већи од 5 % од вредности уговора. 

           Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извршиоца,  умањењем износа наведеног у фактури. 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

   Члан 10. 

            Овај  уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених 

лица обе уговорене стране и  важи  до коначног извршења уговорних обавеза обе 

уговорне стране. 
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РАСКИД УГОВОРА 

 Члан 11. 

          Све несагласности у вези испуњења уговорних обавеза уговорне стране 

решавају мирним путем и међусобним договором. Уколико то није могуће свака од 

уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења или 

неблаговременог испуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

         Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима: 

- ако Извршилац  не изврши уговор по условима из понуде, 

- ако не испуни уговорне обавезе из овог уговора, 

- у случају промене цене (јединичне и укупне цене) 

- споразумом уговорних страна, 

- и у др.случајевима у складу са законом. 

ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

           Извршилац овим Уговором изјављује да је приликом достављања своје 
понуде прегледао и са пажњом доброг стручњака аналитички проучио конкурсну 
документацију  Наручиоца, те да  му је иста јасна и да ће поступити у свему према 
истој. 

 Члан  13. 

           На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

Члан 14. 

          Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, 

а спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће надлежни суд према 

седишту Наручиоца.    

Члан 15. 

             Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 

задржава 4 (четири)  примерка, а Извршилац  2 ( два ) примерка уговора. 

          Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и 

производи једнако правно дејство       

 

НАРУЧИЛАЦ                                                                    ИЗВРШИЛАЦ             

__________________________________________ 
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Напомена:  

- Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, ипотпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.  

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 

модел уговора  што ће бити дефинисано споразумом који је саставни део 

заједничке понуде. 

-У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача, 

у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно 

сви подизвођачи. 

- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем 

  

 


