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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), у даљем тексту: 

Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3246/1, број Одлуке Покрајинског 

секретаријата за енергетику и минералне сировине број 115-401-2233/2015-01-02 од 

17.07.20152015. год.и Измене одлуке  број 115-401-2233/2015-01-04 од 23.07.2015,  Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број  3246/2 од  11.08.2015. год, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара, са уградњом - Адаптација расвете у Геронтолошком центру у 

Зрењанину 

 број ЈН  16/2015 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

X          OБРAЗAЦ ПOТВРДE-РEФEРEНЦ ЛИСТA 

XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ОБИШАО ПРЕДМЕТНУ ЛОКАЦИЈУ 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
''Геронтолошки центар“, улица  Принципова 22-26, Зрењанин, интернет страница: 

www.gczrenjanin.org 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима 

се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке: добра - Адаптација расвете у објекту „А“  Геронтолошког центра 

у Зрењанину 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

 

5. Контакт (лице или служба) Ротариу Виктор, руководилац одржавања; Миодраг Мандић, 

правник-секретар , тел. 023/546-150, факс. 023/546-120 

е-mail:  geront.zr@beotel.net 

 

радним данима од понедељка до петка, у току радног времена од 7-15 часова. 

 

 

 

 

 

             II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке: 
- Адаптација расвете у објекту „А“ у Геронтолошком центру у Зрењанину,  број JN 

16/2015. 

Назив и ознака из ОРН: 31527260 – системи расвете 
 

2. Партије 
    Не 

 

 

 

 

 

 

http://www.gczrenjanin.org/
mailto:geront.zr@beotel.net
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III    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

У складу са чл. 70. до 74. Закона о јавним набавкама и чл. 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова, техничке спецификације у овом поступку јавне набавке, дају опис 

добара, и то на начин који је у складу са Законом, техничким прописима и потребама 

наручиоца и односе се на област из које је предмет јавне набавке. 

 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у 

позицијама као и свог ситног и неспецифицираног материјала потребног за комплетну 

израду, повезивање и монтажу. Испитивање и пуштање у рад се подразумева у цени.  

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати 

стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у 

потпуности према важећим техничким прописима Републике Србије за предметне врсте 

радова. 

У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног и 

ситног неспецифицираног материјала, цена радне снаге.  

Цена укључује и израду све евентуалне радионичке документације, испитивање и 

пуштање у исправан рад свих елемената инсталација наведених у позицијама. 

Пре давања понуде обавезно прочитати технички опис, прегледати цртеже и базни 

пројекат. Овлашћена лица техничке струке понуђача су у обавези извршити обилазак 

објекта који је предмет техничке документације.  

Позиција светиљки обухвата испоруку, монтажу и повезивање светиљке, комплетне са 

сијалицама и предспојним уређајима.  

- Све светиљке у понуди треба да буду од истог произвођача. Светиљка, предспојна 

справа и извор светлости треба да буду од истог произвођача. 

- Све светиљке у понуди треба да имају атесте признате по важећим стандардима. 

- Све понуђене светиљке треба да имају исте или приближне карактеристике као 

наведени типови светиљки.  

-  Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити комплетну техничку 

документацију на основу које се  може утврдити да понуђена светиљка одговара 

пројектованој. 

- Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, понуђач је 

дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору доставити урађене 

прорачуне у софверском пакету Диалуx или Релуx за све просторе третиране овим 

пројектом. 

- Опредељујуће карактеристике светиљки су квалитет кућишта, квалитет и тип 

растера-оптике, број и снага сијалице, ограничење сјајности и димензије. Остале 

наведене карактеристике светиљки су предност изабране светиљке и није 

ограничавајући фактор код давања понуде. 

Извођач радова је дужан да пре вршења било какве врсте интервенције постављањем 

одговарајућих заштита од механичких удара, прашине, прљавштине итд. обезбеди место 

рада од настајања штете на постојећој инфраструктури и ентеријеру.  
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Герпнтплпшки центар у Зреоанину-адаптација расвете* 
 

Опрема 
кпличина 

(кпм.) 

јединична 
цена 

(дин.) 

УКУПНО 
(дин.) 

Демонтажа постојећих светиљки и транспорт на 

место које одреди наручилац. 523,00 

  Постављање нових светиљки 494,00 

  Ситан материјал неопходан при монтажи 494,00 

  Надградне светиљка са две флуо цеви ТЛ5 снаге 

28W, са поликарбонатском декоративном заштитном 

капом и електронским високо фреквентним 

предспојним уређајем. Прилаз убодним клемама 

треба да буде са спољне стране светиљке, без 

демонтаже растера. Светиљка треба да буде обојена 

у белу боју (РАЛ9016). Степен механичке заштите 

ИП40. Светиљка се испоручује са прибором за 

монтажу у комплету са две ТЛ5 флуо цеви снаге 

28W са бојом светлости 4000К и индексом 

репродукције боје Ра80.   

Светиљка је типа Philips Моделла ТЦС125 

2xТЛ5-28W/840 ХФП О или одговарајућа. 36,00 

  Надградна флуо водонепропусна светиљка 

предвиђена за унутрашњу монтажу. Степен 

механичке заштите је  ИП65, отпорности на удар 

ИК08, дужине око 1200мм.  Кућиште и призматични 

протектор су од поликарбоната. Протектор се 

монтира на кућиште помоћу поликарбонатских 

копчи. Прилаз убодним клемама треба да буде са 

спољне стране светиље, без демонтаже протектора. 

Светиљка се испоручује са две ТЛ-5 флуо цеви снаге 

28W са бојом светлости 4000К и индексом 

репродукције боје Ра80. Електронски предспојни 

уређај треба да буде интегрисан у светиљку. Напон 

напајања је 230В, 50Хз. Заштита од електричног  

удара - Класа И. 

 Светиљка је типа Philips ТЦW060 2xТЛ5-28W 

ХФ или одговарајућа. 11,00 

  Надградна флуо линијска светиљка, монофазно  

ожичена, са једном флуо цеви ТЛ-5 снаге 28W, са 

електронским  предспојним уређајем и 

транспарентним протектором. Кућиште светиљке и 

бочне стране су  од  поликарбоната. Заштита од 

струјног удара - Класа ИИ. Светиљка се испоручује 

са прибором за монтажу у комплету са једном ТЛ5 

флуо цеви снаге 28W са бојом светлости 4000К.  

Светиљка је типа Philips ПентураМини ТЦХ128 

1xТЛ5-28W/840 ХФ или одговарајућа. 8,00 
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Надградна флуо линијска светиљка, монофазно  

ожичена, са једном флуо цеви ТЛ-5 снаге 21W са 

електронским  предспојним уређајем и 

транспарентним протектором. Кућиште светиљке и 

бочне стране су  од  поликарбоната. Заштита од 

струјног удара - Класа ИИ. Светиљка се испоручује 

са прибором за монтажу у комплету са једном ТЛ5 

флуо цеви снаге 21W са бојом светлости 4000К.  

Светиљка је типа Philips ПентураМини ТЦХ128 

1xТЛ5-21W/840 ХФ или одговарајућа. 96,00 

  Надградна флуо линијска светиљка, монофазно  

ожичена, са једном флуо цеви ТЛ-5 снаге 14W са 

електронским  предспојним уређајем и 

транспарентним протектором. Кућиште светиљке и 

бочне стране су  од  поликарбоната. Заштита од 

струјног удара - Класа ИИ. Светиљка се испоручује 

са прибором за монтажу у комплету са једном ТЛ5 

флуо цеви снаге 14W са бојом светлости 4000К. 

Светиљка је типа Philips ПентураМини ТЦХ128 

1xТЛ5-14W/840 ХФ или одговарајућа. 313,00 

  Светиљка за јавно осветљење са цевастом 

натријумовом сијалицом високог притиска снаге 70 

W, флукса 6.600 лм, радног века 22.000 х (до 20% 

прегорелих). Кућиште светиљке мора бити израдјено 

од алуминијумске легуре ливене под притиском и 

обојено електростатичким поступком, бојом у праху 

РАЛ7040. Огледало светиљке треба да буде високо 

ефикасно, израђено од алуминијума високе чистоће, 

анодно заштићено, специјално оптимизовано за 

цевасте натријумове сијалице високог притиска. 

Протектор од плитко испупченог, термички и 

механички ојачаног стакла са отпорношћу на удар 

ИК 08. Оптички део светиљке мора бити у степену 

механичке заштите ИП65, а део са предспојним 

уређај има минимум ИП43. Дихтовање обезбедити 

поузданим силиконским заптивкама, без лепљења за 

протектор. Неопходно је да светиљка има систем за 

«дисање» како не би долазило до кондензовања 

влаге унутар светиљке. Приступ сијалици и 

предспојним уређајима мора бити омогућен са обе 

стране светиљке, отварањем поклопца на горе, без 

употребе алата. Поклопац мора бити причвршћен 

еластичним затварачем од нерђајућег челика.  При 

интервенцији мора да буде осигуран од случајног 

затварања челичним „маказама“. Једноставна замена 

сијалице без употребе алата. Предспојни уређај мора 

да буде монтиран на засебну, лако измењљиву, плочу 

ради брже интервенције. Степен заштите од струјног 

удара је у класи И. Димензије светиљке приближно 

520мм X 260 мм X 155 мм (дужина X ширина X 

висина). Светиљка је предвиђена за хоризонталну 

 

28,00 
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монтажу на лиру пречника 34-50мм. Причвршћење 

са два имбус вијка од нерђајућег челика.  

Светиљка је типа Philips  СмартWаy СПП185 

СОН-Т70W 230В-50Хз ГБ ГР 34/50 или 

одговарајућа у комплету са извором светлости 

натријум СОН-Т 70W Е27. 
 

Испорука и монтажа светиље за јавно осветљење за 

натријумску цевасту сијалицу СОН-Т Пиа Плус 

150W. Светиљка треба да има тело и поклопац од 

или од посебно ојачаног полимера отпорног на 

атмосферске услове са УВ заштитом. Механичка 

заштита оптичког блока треба да буде минимум 

ИП65. Механичка заштита електро блока минимум 

ИП43. Протектор треба да буде од материјала 

отпорног на УВ зрачење и отпорног на вандализам 

са минималном отпорношћу на удар ИК08. 

Протектор треба да буде квалитетно причвршћен и у 

отвореном положају. Могућност лаке замене 

протектора представља предност. Оптички систем 

треба да буде ефикасан са одсијачем од анодног 

заштићеног алуминијума. Светиљка треба да има 

могућност финог подешавања светлосне 

карактеристике на лицу места померањем положаја 

сијалице или одсијача. Светиљка треба да има 

интегрисан адаптер за универзалну монтажу на врх 

стуба или на лиру (42-60 мм) без додатног прибора. 

Завртњи за фиксирање треба да буду од нерђајућег 

челика. Замена сијалице треба да се обавља без 

употребе алата лаким приступом оптичком блоку 

помоћу механички поузданих и трајних копчи. 

Предспојни уређаји треба да буду лако приступачни. 

Светиљка је типа Philips Малага СГС102 СОН-

Т150W ИИ МР СКД 42/60 или одговарајућа у 

комплето са извором светлости СОН-Т 150W/220 

Е40. 2,00 

  

 

УКУПНО(дин.): 

 

 

ПДВ 20% (дин.): 

 

 

УКУПНО са ПДВ-

ом (дин.): 

  

 
* Образац попунити и доставити заједно са осталим обрасцима у оквиру понуде. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем Изјаве и то: 

 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

Доказ: Изјава 

 

 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

Докази: Изјава 

НАПОМЕНЕ: 
- 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 

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) 

 Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

Доказ: Изјава 

 

 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Доказ: Изјава 

 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке. 

Није предвиђена дозвола ни доказивање за исту. 

 

 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, а испуњеност додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач  доказује достављањем 

доказа и то: 

 

1) Финансијски капацитет 

- Да је у  2011., 2012. и 2013.( или 2012. 2013 и 2014.) години остварио пословни 

приход у минималном износу од 15.000.000,00 динара (за све три године заједно) 

Доказ: Биланс стања и успеха 
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2) Пословни капацитет: 

 

- Референце на изградњи и/или одржавању јавног осветљења и/или  промету светиљки 

које су предмет ове јавне набавке у минималном износу од 5.000.000,00 динaрa у 

последње три године  (2012.,2013, и 2014.  гoдини). 

            Доказ: потврда дата према моделу обрасца потврде - референц листа (образац 

број X) оверена и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора. 

          (потврду дати искључиво на моделу из конкурсне докуметације) 

 

 

 3) У складу са стриктно постављеним захтевима за реализацију пројекта Адаптација 

расвете у Геронтолошком центру Зрењанин (испуњеност светлотехичких критеријума новог 

система расвете предметних простора обзиром на њихову намену и повећање енергетске 

ефикасности новог система расвете) у случају да се Понудом предвиђа измена типа светиљки у 

односу на решење из Техничке спецификације, Понуђач је дужан да докаже да измењени типови 

светиљки задовољавају постављене захтеве.  

 

Доказ: Понуђач је дужан да за сваки тип светиљки која се мења у односу на решење из Техничке 

спецификације односно пројектно техничку документацију Адаптација расвете у Геронтолошком 

центру у Зрењанину адекватност замене докаже приложеним техничким карактеристикама 

светиљки као и софтверским симулацијама и прорачунима израђеним у софтверском пакету Dialux 

или Relux. При овоме Понуђач је у обавези да изврши софтверску симулацију и прорачуне у свим 

просторима у којима је предвидео измену типа светиљке а који су третирани предметним пројектом 

санације система осветљења. Како би Наручиоц могао извршити потврду исправности предвиђених 

измена, приликом достављања своје понуде, Понуђач је дужан Наручиоцу доставити у 

електронском формату (CD, DVD или USB) урађене Dialux или Relux документе као и штампану 

верзију ове документације са извештајима којима се потврђују светлотехничке карактеристике 

минимално једнаке са онима које су изражене у предметној пројектно-техничкој документацији. 

Понуђач је такође дужан Наручиоцу доставити извештаје са одговарајућим прорачуном (по узору 

на прорачуне урађене у предметној пројектно-техничкој документацији) којим се доказује 

испуњеност захтева унапређења енергетске ефикасности новог система расвета минимално 

једнаког са онима који је изражен у предметној пројектно-техничкој документацији.  

 

4) Да је понуђач извршио увид у просторије наручиоца које су предмет адаптације 

расвете. 

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак свих просторија на којима се предвиђа извођење радова 

Геронтолошког центра у Зрењанину. Приликом обиласка локација Понуђачима ће бити омогућен 

детаљан увид у постојеће стање објеката и пројектно техничку документацију уз претходну најаву. 

Особа за контакт је Ротариу Виктор, шеф одржавања, или Миодраг Мандић, правник-секретар тел. 

023/546-150. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника 

понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да 

овери образац „Изјава понуђача да је обишао предметну локацију“, коју ће му својим потписом 
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оверити овлашћени представник наручиоца. Увид у објекте у којима ће се изводити предметни 

радови могуће је извршити радним данима у времену од 8,00 до 14,00  часова. Понуда понуђача 

који није извршио увид у пословне просторије наручиоца и која не садржи оверен образац Изјава 

понуђача да је обишао предметну локацију биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у 

разматрање. 

 

Доказ: Изјава понуђача да је обишао предметну локацију (Образац XI). 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу IV), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75.  Закона. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из 

чл. 76. Закона,  дефинисане овом конкурсном документацијом, понуђач доказује 

достављањем тражених доказа. 

 

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

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, уколико наведе у понуди адресу интернет странице на 

којој су ти подаци јавно доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

1. Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке – ЈН бр. 16/2015 – Адаптација расвете у Геронтолошком центру у 

Зрењанину, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

Обавезни услови: 

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

регистар 

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

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине; 

 

 

 

 

Место:_____________                                                             Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Напомена: У случају више понуђача из групе понуђача, Изјаву копирати у потребном броју 

примерака и потписати од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверити печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 
 

1. Подизвођач___________________________________________ у поступку јавне 

набавке – ЈН бр. 16/2015 – Адаптација расвете у Геронтолошком центру у 

Зрењанину, испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар 

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

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у  коверти или кутији, затвореној  на 

начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Свим обрасци у оквиру понуде треба да су сложени и повезани ( у фасцикли са механизмом, 

или увезани јемствеником са печатом, или на други сигуран начин). 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и телефон понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, ул. Принципова 22-26, 23000 

Зрењанин или лично на исту адресу најкасније дo 24.08.2015. године до 12 часова, са 

назнаком: „Понуда за јавну набавку -– Адаптација расвете у Геронтолошком центру у 

Зрењанину, ЈН бр. 16/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 24.08.2015. год. у 12,30 часова у 

просторијама ГЦ Зрењанин, улица Принципова 22-26 , 23000 Зрењанин. 

 

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а понуђача могу 

заступати овлашћени представници понуђача који до дана и сата одређеног за отварање 

понуда као и непосредно пре отварања понуда доставе уредно пуномоћје за заступање. 

    

Понуда мора да садржи: 

 

Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци као и сва тражена документација. 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом и конкурсом документацијом. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце и изјаве као и у 

модел уговора који су саставни део конкурсне документације и у предмер који се налази у 

прилогу конкурсне документацје, и доставља са потребним доказима. Све обрасце оверава и 

потписује лице овлашћено за заступање. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар, 23000 

Зрењанин, Принципова 22-26 са назнаком: „ИЗМЕНА“ или „ДОПУНА“ или „ОПОЗИВ“ 

ПОНУДЕ за јавну набавку -– Адаптација  расвете у Геронтолошком центру у 

Зрењанину, ЈН бр. 16/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање је динарско на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана 

истављене фактуре - ситуације. Авансно плаћање није дозвољено. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана предаје наручиоцу 

окончаног посла.  

 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара са уградњом 

 Рок не може бити дужи од 25 радних дана од дана увођења у посао.  

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 

СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 

у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству  за рад, 

запошљавање, борачка  и социјална питања. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Нису предвиђена средства обезбеђења. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком “Питања за Комисију за јавну 

набавку– Адаптација расвете у Геронтолошком центру у Зрењанину – ЈН бр. 16/2015, 

може се упутити Наручиоцу писаним путем, односно путем поште или електронске поште на 

e-mail: geront.zr@beotel.net радним данима од понедељка до петка, у току радног времена 

од 7-15 часова. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је 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. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 

mailto:geront.zr@beotel.net
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда, а приликом  стручне оцене понуда, Наручилац може да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 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. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

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

складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 

дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од уговорене 

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

коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 

продужи. 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве. 

Разлози за одбијање понуде 

Понуда ће бити одбијена: 

1) уколико није благовремена; 

2) уколико поседује битне недостатке; 

3) уколико није одговарајућа; 

4) уколико ограничава права наручиоца; 

5) уколико условљава права наручиоца; 

6) уколико ограничава обавезе понуђача; 

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 

Битни недостаци понуде су: 

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
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2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара са уградњом,а ако су и 

по том елементу понуде једнаке,  основ за избор понуђача ће бити раније приспеће понуде 

код Наручиоца. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV). 

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 

за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од 

дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
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истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 

динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка 

административна такса са назнаком набавке на коју се односи и називом наручиоца, 

корисник: Буџет Републике Србије). Републичка  комисија  за  заштиту права  у  поступцима 

јавних набавки је ради повећања ефикасности у раду, поред  постојећег, отворила и 

евиденциони  рачун  за уплату таксе за подношење   захтева   за  заштиту  права:  840-

30678845-06,  што  ће  омогућити  да  се  на ефикаснији  начин утврђују околности у вези са 

уплатом таксе и врши поуздана контрола уплате  тог  јавног  прихода.  Потребно  је да 

 подносиоци  захтева  за заштиту права врше уплате  таксе на  нови  евиденциони  рачун, с 

тим  да  су и  даље  у обавези  да у складу са одредбама  Закона  о  јавним  набавкама 

достављају  доказе  о  уплати  таксе.   

У  погледу промене  броја  рачуна,  измењено  је  и упутство за уплату таксе које се са свим 

осталим детаљима  о начину  уплате  таксе  се  може пронаћи у оквиру банера „упутство о 

уплати таксе" или кликом на следећи линк: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-

republicke-administrativne-takse.html 

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

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда понуђача бр. ________ од ___________ за јавну набавку – Адаптација расвете у 

Геронтолошком центру у  Зрењанину,  број ЈН 16/2015 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт:  

 

Име законског заступника 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон:  

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача ДА                    НЕ 

 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

Порески идентификациони број: 

 
 

 Име особе за контакт: 

 
 

 Име законског заступника 

 
 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 Уписан у Регистар понуђача      ДА                                НЕ 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 

 
 

 Име законског заступника 

 
 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 Уписан у Регистар понуђача      ДА                                 НЕ 

 

 
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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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 

 
 

 Име законског заступника 

 
 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача      ДА                  НЕ 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 

 
 

 

 

Име законског заступника 

 
 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача      ДА                     НЕ 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 

 
 

 

 

Име законског заступника 

 
 

 Понуђач је уписан у Регистар понуђача      ДА                       НЕ 

 

 
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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Адаптација расвете у Геронтолошком центру у 

Зрењанину,  број ЈН  16/2015 

 

 

 

 

Укупно без ПДВ : 

 

 

 

 

Укупно са ПДВ : 

 

 

 

Плаћање 

у року не дужем од 45 дана од дана 

истављене фактуре - ситуације. 

 

Рок важења понуде 

 

_________  дана од дана отварања понуда. 

(не краћи од 60 дана) 

Гарантни рок  
____________  (не краћи од 2 године)  од 

дана испоруке добара са уградњом  

Рок испоруке добара са уградњом 
____ радних дана од дана увођења у посао          

(не дуже од 25 радних дана)  

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П. 

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

Копирати образац у потребном броју примерака. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА* 
 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР    

БРОЈ: 

ДАНА: 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

 

УГОВОР  

 О АДАПТАЦИЈИ РАСВЕТЕ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  

                            

                            1.  ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР , – ЗРЕЊАНИН, Принципова 22-26, 

ПИБ: 101163818, МБ. 08002312; Бр. рачуна: 840-25667-48 код трезора за јавна плаћања; тел. 

023/546-150. факс: 546-120; кога заступа Зорица Вучковић, директор ( у даљем тексту: 

Наручилац)  

  и 

                        

    

              2.______________________________________ _______________________________, 

са седиштем у ___________________, ул. и бр. _________________________________; ПИБ 

________________, МБ_______________; назив банке ________________________, Тел 

__________; факс___________ , кога заступа ___________________________  

 

 са подизвођачем :_________________________________________________ или 

  група понуђача: _________________________________________________  

   _________________________________________________ 

               (у даљем тексту: Испоручилац) 

                   

 

Члан 1. 

  Предмет уговора је Адаптација расвете у Геронтолошком центру у 

Зрењанину, у свему према Понуди Испоручиоца бр. ___ од ___________ године, заведеној код 

Наручиоца под бројем ______ од  _____________ године, која чини саставни део овог уговора и 

прихваћена је Одлуком Директора  бр._________ од _____________године, у поступку јавне набавке 

мале вредности бр. 16/2015.      

 

Члан 2. 

Уговорена вредност добара који су предмет овог уговора износи _______________ 

динара (без обрачунатог ПДВ), и ____________ динара (са обрачунатим ПДВ), а исплаћиваће 

се у року до 45 дана од дана истављања фактуре-ситуације, оверене и потписане од стране 

вршиоца стручног надзора именованог од стране Наручиоца. 

 

Члан 3. 

Гарантни рок за предметна добра износи _____године рачунајући од дана испоруке 

добара. 

Рок испоруке добара са уградњом је ____ радних дана од дана увођења у посао. 
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Члан 4.  

Обавезе испоручиоца су следеће: 

1. Да одреди одговорно лице за уговорени посао и о томе писаним путем обавести 

Наручиоца, 

2. Стара се о примени општих и интерних прописа о заштити на раду, 

3. Да у току извршења уговора осигура објекте и раднике и примењује прописе о 

заштити на раду, 

4. Да за предмерне послове ангажује раднике који су стручно оспособљени и са 

радним искуством на пословима који су предмет јавне набавке, 

5. Да уграђује искључиво опрему која је нуђена у јавној набавци,  

6. Да поштује уговорени рок испоруке добара са уградњом, 

7. Свакодневно води грађевински дневник, 

8. На крају месеца, на основу грађевинских дневника, направи грађевинске књиге, 

9. Да током извршења уговора изврши потребно осигурање постојећих инсталација 

које се налазе на терену и да у случају оштећења истих својом кривицом, о свом 

трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у првобитно стање, 

10. Надокнади или отклони евентуално проузроковану штету, 

11. По завршетку уговореног посла уклони сав свој преостали материјал и евентуални 

отпад  

12. Да демонтирани материјал однесе на место које одреди Наручилац,  

 

Члан 5. 

 У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се 

позитивни законски прописи. 

 

Члан 6. 

 Све евентуалне спорове у вези са извршењем уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно, а ако до споразума не дође, надлежан је Привредни суд у Зрењанину. 

 

Члан 7. 

 Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих свакој уговорној страни 

припада по 3 примерка.  

 

 

                   ЗА ИСПОРУЧИОЦА,                        ЗА НАРУЧИОЦА 

            
 

 ________________________  МП  ________________________ 

 

 
*Model ugovora mora biti popunjen podacima koji su poznati ponuđaču, overen i potpisan.U slučaju ponude sa 

podizvođačem, ili kod zajedničke ponude više ponuđača,  model ugovora parafiraju, i overavaju na strani Prodavca 

svi učesnici u ponudi. 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН  16/2015 , како следи 

у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача) 
даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке – Адаптација расвете у Геронтолошком центру Зрењанин, редни број ЈН 

16/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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X ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА: 

СЕДИШТЕ: 

УЛИЦА И БРОЈ: 

ТЕЛЕФОН: 

МАТИЧНИ БРОЈ: 

ПИБ: 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђује да је понуђач 

 

___________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 

 

Референце на изградњи и/или одржавању унутрашњег осветљења и/или  промету светиљки 

које су предмет ове јавне набавке у последње три године  (2012.,2013, и 2014.  гoдини). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

( дати опис референци ) 

 

у вредности од ______________ динара (без ПДВ).  

 

Потврда се издаје на захтев подносиоца пријаве: 

 

_______________________________________ 

 

ради учешћа у  поступку јавне набавке добара - Адаптација расвете у Геронтолошком 

центру у Зрењанину, редни број ЈН 16/2015 и у друге сврхе се не може користити.  

                                                        

Подносилац потврде одговара за аутентичност референци. 

                                                                        

 Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

У ________________  

 

дана______________                                                                      ИНВЕСТИТОР 

                  

______________________ 

Потпис овлашћеног лица                                           
                                                                                                                                                                                

 

 

 

НАПОМЕНА: За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.  
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Образац XI  

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

ДА ЈЕ ОБИШАО ПРЕДМЕТНУ ЛОКАЦИЈУ 
 

Изјављујем да смо посетили локације које су предмет јавне набавке ЈН 16/2015 и то:  

 

 

Објекат 
Овлашћено лице 

наручиоца 

Потпис и печат овлашћеног 

лица наручиоца 

Датум обиласка 

локације: 

Објекат „А“ Геронто- 

лошког центра у 

Зрењанину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђач_________________________________________________ у поступку јавне набавке 

добара са уградњом - ЈН 16/2015- Адаптација расвете у Геронтолошком центру у Зрењанину, 

изјављује да је посетио локацију која је предмет јавне набавке и стекао увид у све информације 

које су неопходне за припрему понуде.  

 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада 

видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.  

 

Приликом обиласка локација омогућен нам је увид у постојеће стање објеката и пројектно 

техничку документацију. 

 

 

 

Датум обиласка:_________2015.                                                                  

 

 

Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА 

 

________________________________                    М.П 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА: _________________                    М.П. 

 

 

 
 


