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Број: 03/1618 

Дана: 12.06.2019. 

 
 
 
 

Дом здравља „Земун“ 
 

Ул. Рада Кончара бр. 46, Земун 

 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЈАВНА НАБАВКА  

 -Радова-  

Инвестициони радови „Подополагачки радови“ 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 12-1.3.3/2019 

 

 

 

 

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручилаца) 

    Рок за достављање понуда: 22.07.2019. до 10:00 часова 

                                           Јавно отварање:               22.07.2019.   у 10:30 часова 

 
 
 
 
 
 

Јун, 2019. године 
 

Укупан број страна конкурсне документације је 40. 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

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

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број:  12-1.3.3/2019 од дана 06.05.2019.  године бр. 03/1271, и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку: 12-1.3.3/2019  од дана 06.05.2019. године бр. 

03/1271-2, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку за јавну набавку радова 

Инвестициони радови „Подополагачки радови“ 
ЈН бр. 12-1.3.3/2019 

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 
II 
 
 
 
 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

III Техничка документација и планови  

 
IV 
 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

V Критеријуми за доделу уговора 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

VII Модел уговора 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

 

1) Назив, адреса и интернет страница Наручилаца: Дом здравља „Земун“, 

Ул. Рада Кончара 46, 11080 Земун, www.dzzemun.org.rs 

 

2) Предмет јавне набавке, опис јавне набавке, набавка радова:Инвестициони 

радови „Подополагачки радови“ 

 

3) Набавка није обликована по партијама, 

 

4) Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

 

5) назив и ознака из ОРН:  45000000 – Грађевински радови. 

 

6) Врста поступка: Отворени поступак 

 

7) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци 

 

8) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за 

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 

инвалидних лица 

 

9) Није предвиђена електронска лицитација 

 

10) Јавна набавка је предвиђена у Плану јн за 2019.годину 

 

11) Контакт: Служба за јавне набавке, тел: 011/2195-230; фах: 011/2195-202;  

            е-маил: dzztender@gmail.com 

 

            Радно време; понедељак- петак од 07-15 часова. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dzzemun.org.rs/
mailto:dzztender@gmail.com


Конкурсна документација у отвореном поступку за јн радова,                   

бр.12-1.3.3/2019. „Подополагачки радови“ 
  

 

4/40  

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

1. Врста:  
отворени поступак набавке радова . 

 

2. Техничке карактеристике/спецификација:  
техничке карактеристике/спецификација радова  која је предмет ове јавне набавке дате су  

кроз: III-Техничке карактеристике и у Образцу структура цене.  

 

3. Квалитет:  

минимум захтеваних карактеристика дат је у техничким спецификацијама, а све у складу са 

Законом о ЈН. 

 

4.Количина и опис радова:  

грађевински радови, ближи опис и количина дат је у техничкој спецификацији. 

 

5.Рок завршетка радова, односно примопрадаја радова:  

најдуже 60 дана или краће у складу са достављеном понудом.  

  

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:  
Непосредно пред почетак извођења радова, Наручилац ће одредити стручну особу или 

овлаштену фирму за обављање стручног надзора извођења радова који су предмет ове јавне 

набавке и о томе писмено обавестити извођача. 

Надзор ће се обављати сагласно Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора 

(Сл. гласник РС бр. 22/2015 и 24/2017). 

Приликом примопредаје предмета јавне набаке, записником који потписују наручилац и 

извршилац констатујe се да су изведени радови квалитативно и квантитативно одговарајући 

предмету јавне набавкеи да је добављач испунио све своје доспеле обавезе.  

Понуђач даје гаранцију за: озбиљност понуде (банкарске гаранције за озбиљност понуде ) 

Изабрани понуђач даје и гаранције за: 

-добро извршење посла (Бланко соло меницу за добро извршење посла) 

-за отклањање недостатака у гарантном року (Бланко соло меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року 

7.Место извршења радова:  

 Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, 
8. Рок и услови плаћања:  
- Средства за предметну набавку обезбеђује оснивач - Секретаријат за здравство града 

Београда. 

 Наручилац ће извршити пренос финансијских средстава Добављачу одмах после уплате 

оснивача на рачун Наручилаца. (најкасније 45 дана од дана примопредаје радова и свих 

потребних докумената) 

 Авансно плаћање није дозвољено.     

 

9. Понуђач је дужан: 

Обилазак места извођења радова је обавезан. 

У циљу ближег упознавања са радовима и доброг сагледавања обима посла датог у предмету 

радова, у делу конкурсне документације, Техничка спецификација, наручилац ће омогућити 

заинтересованим лицима обилазак места извођења радова.  

Обилазак места извођења радова је могуђе извршити у периоду од десетог до петнаестог дана 

од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.уз обавезу 

предходне најаве доласка, најмање два радна дана пре обиласка. 

О извршеном обиласку места извођења радова, заинтересованом лицу ће бити издата потврда 

коју треба да приложи уз своју понуду.Понуђач је у обавези да приложи овлашћење. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

 
Предмет радова је санација проходне терасе Дома здравља „Земун“ , ул.Раде Кончар 
бр.46,Земун. Санација се у првом реду односи на санацију хидро изолације, како би се 
спречила даљња деградација постојеће носиве бетонске конструкције услед продирања влаге и 
воде у исту,те уједно осигурала функционалност и употребљивост као и трајност објекта у 
целини. Уз радове на санацији хидро изолације, а у складу са усвојеним решењем који је на 
основу прегледа на лицу места утврдила стручна комисија, извести ће се и други потребни 
пропратни радови који ће простор довести у уредно стање, што је предвиђено одговарајућим 
ставкама из предмера радова. 
 
Санација проходне терасе на начин да се уклањају слојеви од постојећег бехатона до бетона у 
паду, машинско разбијање бехатона и бетонске подлоге d=12-15cm са утоваром шута у камион 
и одвозом на депонију до 5км. 
 
Припрема подлоге за уградњу нове хидро изолације на постојећу подлогу, активирање 
постојеће хидро изолације,исецање потклобучених места спојева, чишћење целе површине и 
набавка,транспорт и уградња премаза-битулит пре хидро изолације, припрема подлоге и 
премазивање целог платоа. 
 
Набавка,транспорт и уградња хидро изолације KONDOR V4 (изолирка), хидро изолациона 
трака са улошком од стакленог воала и пластомерним битуменом. Битуменска трака са 
улошком од стакленог воала обострано заштићена. 
 
Набавка, транспорт и уградња хидро изолације POLIAZBITOL-еластомер, битуменска паста за 
хладан поступак преко хидро изолације кондора у два слоја и уградњом стаклене мрежице. 
 
Набавка, транспорт и уградња PVC-заштитне фолије преко хидро изолације. 
 
Набавка,транспорт и уградња цементне кошуљице VDP (адитив) – заштита хидро изолације и 
подлога за уградњу бехатон плоча. Дебљина слоја d=5-8cm. 
 
Набавка, транспорт и уградња двослојне вибропресоване бехатон плоче са завршним слојем од 
кварца, dim.30x30x6cm, 30х20х6цм, 24.5х55х8цм, 39х50х8цм, боја сива. Бехатон се поставља 
на слоју фракције 2,4мм, d=3cm, испод фракције постављање  PVC фолије заштита цементне 
кошуљице. 
 
Сви падови морају бити у складу са решењем одводње преко АСО Multitop сливне решетке.  
 
Предвиђена је набавка, транспорт и уградња окапнице од пластицифираног лима сиве боје 
dim.7/14/6, лим обавезно типловати на сваких пола метра уз предходно силиконирање због 
продора воде, као и ручно чишћење и фарбање рукохвата на степеништу металне цеви fi48мм, 
фарбање у два премаза основном бојом и завршном сивом бојом. 
 
Степениште се облаже ливеним бехатон облогама: чела - dim.17х33х2цм и дим. газишта -
30х33х3cm, боја сива. Плоче се постављају на цементном малтеру 1:3, а парапетни зид 
степеништа премазује заштитиним пенетратом уз предходно чишћење подлоге ради заштите 
продора влаге и фарба фарбом за бетон у два премаза сиве боје. 
 

 

КРАТКИ ОПИС ВРСТА  РАДОВА 

Ред.бр Назив добара 

1 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

2 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

3 
СТЕПЕНИШТЕ 

4 
ОДВОДЊАВАЊЕ 

5 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне и додатне услове за 

учешће, дефинисане у складу са чл. 75. и 76. ЗЈН, а испуњеност ових услова доказује на начин 

дефинисан у следећој табели: 

 
ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

Копија извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра надлежног 

Привредног суда.    

2. 

Да правно лице (Понуђач) и његов законски 

заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да нису 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) ЗЈН); 

 

 

докази за правно лице:  

1) Извод из казнене евиденције , односно уверење 

основног суда из седишта домаћег правног лица 

или седишта представништва или огранка страног 

лица 

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења 

за организовани криминал Вишег суда у Београду 

3) извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне ПУ МУПа(захтев се може поднети 

према месту рођења или пребивалишта законског 

заступника. уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. 

докази за предузетнике и физичка лица: 

1. извод из казнене евиденције надлежне ПУ 

МУПа 

*доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 

Уверење пореске управе Министарства финансија 

и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе. 

Уверење надлежне управе локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације 

* доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 

4. 

Да поседује важеће: 

а)Решење надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке. 

  

а)Решење за обављање одговарајуће делатности, 

издате од стране надлежног органа 

(Министарства грађевине, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије)  

5. 

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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

изјава понуђача датом под материјалном и 

кривичном одговорношћу у складу са чл. 75. став 

2. Закона о јавним набавкама о поштовању 

обавеза које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде која је саставни део 

конкурсне документације (потписује изјаву 

/Образац бр.5) 
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Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

6. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

а)Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке 

(образац БОН-ЈН)  који издаје Агенција за привредне 

регистре, са сажетим приказом биланса стања и 

успеха за претходне 3 године ( 2016, 2017, 2018.)  

 

б) Доказ: Потврда о броју дана неликвидности у 

последњих 12 месеци а издата од стране НБС или 

Изјава о доступности података 

 

 

 

а) да је у претходне 3 године 

(2016,2017 и 2018) остварио позитиван 

финансијски резултат 

 

б) да рачун понуђача није био у 

блокади  ни један дан у периоду од 12 

месеци до дана објављивања јавног позива   

 

7. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

 
 

А) да је у последњих 5 година ( 2014, 

2015,2016,2017, 2018 )  

извео и сличне радове или  радове који су 

предмет ове јавне набавке у износу од 

минимум 20.000.000,00 рсд 

(двадесетмилионадинара) без ПДВ-а 

 

Б) Понуђач је дужан да уз понуду 

достави Извештаје о испитивању 

понуђених производа (не старије од 12 

месеци) којима се доказује да су испитани 

у складу са важећим стандардима и да су 

резултати испитивања позитивни. 

Извештаји треба да буду издати од 

акредитоване лабораторије из Републике 

Србије („Институт за испитивање 

материјала ИМС“ или „Институт за 

путеве“ или др.), и то за следеће проиводе: 

 

-Двослојне вибропресоване бехатон плоче 

д=6цм, са завршним слојем од кварца, 

модел 30х30х6 и 30х20х6 Производ мора 

бити испитан на: проверавање мера, 

испитивање чврстоће при савијању бетона, 

испитивање чврстоће на затезање цепањем, 

испитивање чврстоће при притиску, 

испитивање упијања воде, испитивање 

отпорности на хабање брушењем, 

испитивање отпорности на дејство мраза и 

соли, испитивање отпорности на дејство 

мраза, испитивање отпорности на клизање. 

-Двослојне вибропресоване бехатон плоче 

д=8цм, са завршним слојем од кварца, 

модел 24.5х55цм и 39х50цм. Производ 

мора бити испитан на: проверавање мера, 

испитивање чврстоће при савијању бетона, 

испитивање чврстоће на затезање цепањем, 

испитивање чврстоће при притиску, 

испитивање упијања воде, испитивање 

отпорности на хабање брушењем, 

испитивање отпорности на дејство мраза и 

соли, испитивање отпорности на дејство 

мраза, испитивање отпорности на клизање. 

 

 

 

Доказ: Потврда инвеститора (образац  конкурсне 

документације) и 

 Понуђач мора да достави копију оверене окончане 

ситуације за радове које је навео и  копије потписаних 

уговора и евентуалних анекса са Наручиоцем;  

 

 

Доказ: копија важећих сертификата: SRPS ISO 

9001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO 14001:2005   

( или одговарајуће),  SRPS OHSAS 18001:2008 ( или 

одговарајући), - За производњу и уградњу бетонске 

галантерије.  

 

У случају подношења заједничке понуде,чланице 

групе понуђача наведени услов (пословни капацитет) 

испуњавају заједно. 
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-Бетонски ливени ивичњак, сиви, 

полупутни, димензија 12/18-50. Производ 

мора бити испитан на: контрола облика и 

мера, испитивање чврстоће при затезању 

савијањем, испитивање отпорности на 

хабање брушењем, испитивање чврстоће 

при притиску, испитивање отпорности на 

дејство мраза. 

-Ливена бетонска чела степеништа, сива, 

димензија 17х33х2 цм. Производ мора бити 

испитан на: контрола облика и 

мера,испитивање чврстоће при 

притиску,испитивање отпосрности на 

дејство мраза и соли за 

одмрзавање,испитивање отпорсноти према 

дејству мраза. 

-Ливена бетонска газишта степеништа, 

сива, димензија 30х33х3цм. Производ мора 

бити испитан на: контрола облика и 

мера,испитивање чврстоће при 

притиску,испитивање отпосрности на 

дејство мраза и соли за 

одмрзавање,испитивање отпорсноти према 

дејству мраза. 

 

 Поседовање стандард за производњу и 

уградњу бетонске галантерије: 

 

- Уколико је извођач радова уједно и 

произвођач тражених производа дужан је 

да достави важеће сертификате о 

испуњености стандарда SRPS ISO 9001 

„или одговарајући“ ; SRPS ISO 14001 „или 

одговарајући“; SRPS OHSAS 18001 „или 

одговарајући“, који гласе на име извођача 

понуђених производа и на њима је 

назначено да су издати за делатност 

производње и уградње бетонске 

галантерије.  

- Уколико извођач радова није произвођач 

тражених производа дужан је да достави 

важеће сертификате о испуњености 

стандарда SRPS ISO 9001 „или 

одговарајући“ ; SRPS ISO 14001 „или 

одговарајући“; SRPS OHSAS 18001 „или 

одговарајући“, који гласе на име извођача 

понуђених производа и на њима је 

назначено да су издати за делатност 

уградње бетонске галантерије као и важеће 

сертификате о испуњености стандарда 

SRPS ISO 9001 „или одговарајући“ ; SRPS 

ISO 14001 „или одговарајући“; SRPS 

OHSAS 18001 „или одговарајући“, који 

гласе на име произвођача и на њима је 

назначено да су издати за делатност 

производње бетонске галантерије. 
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8. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 Понуђач мора да има минимум 10  

запослених радника ангажована на 

пословома који су предмет јавне набавке, 

од којих 

-Минимум 2 руковаоца грађевинских 

машина 

-Минимум 3  возача 

-Минимум 5 помоцних грађевинских 

радника  

 

Понуђач мора имати запослено или 

ангажовано лице – дипломирани инжењер , 

са лиценцом 410 или 415 или 412. Лиценца 

издата од инжењерске коморе Србије, 

минимум 3  дипломирана инзењера 

 

У случају  подношења  заједночке понуде, 

чланице групе понуђача наведени услов 

испуњавају заједно,. 

Доказ:  М образац осигурања за запослене или други 

доказ о радном ангажовању  ( копије уговора о раду, 

уговор о делу или уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора о радном 

ангажовању)  

одговарајући атест за вариоце и лична лиценца за 

дипломираног инжењера, са потврдом Инжењерске 

коморе да је носилац лиценце платио чланарину и да 

му решењем Суда части иста није одузета. 

9. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
 Понуђач мора да располаже довољним 

техничким капацитетом  и то да има у 

власништву:  

1)камиоин носивости од 5 т  – 2 ком 

2)Компресор – 2 ком 

3)Комбинована масина – 1 ком  

4)Вибро плоца – 1 ком  

5) Доставно возило илл путарско возило:  2 

ком 

 

 

 

Доказ: копија пописне листа основних средстава (која 

је оверена печатом понуђача) са стањем на дан 

31.12.2018. (уз обавезно обележавање опреме на 

пописној листи, која је тражена конкурсном 

документацијом) или копије фактура или уговора о 

куповини за механизацију и опрему у сопственом 

власништву, односно копије уговора о лизингу за 

механизацију и опрему чији је понуђач корисник у 

складу са прописима о лизингу. 

 

У случају подношења заједничке понуде, овај услов 

(технички капацитет)  чланови групе понуђача 

испуњавају заједно 
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УПУТСТВО 

о начину како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова 

Члан 79. ЗЈН (Службени гласник РС,бр.124/12,14/15 и 68/15) 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-3) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

 

1- Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 

копијама, а наручилац ће, 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. 

2- Уколико су тражени докази јавно доступни путем интернета, понуђач их 

не мора доставити, уз обавезу да назначи на којој се интернет адреси могу проверити. 

(нпр. решење о регистрацији код АПРа, биланс стања и биланс успеха, потврда НБС...) 

3- Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним 

набавкама, наручилац  ће пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача 

чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може да затражи на увид оргинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

4- 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.  

5- Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.  

6- Уколико за неког понуђача поседује одговарајуће доказе из предходног 

поступака јавних набавки  наручилац није дужан да од тог понуђача затражи 

достављање свих или појединих таквих доказа, 

7- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

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. 

8- 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 и на прописан начин. 

 
9. 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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 
10. 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. 

 
Напомена: 

Докази се могу доставити у неовереним копијама, с тим што наручилац може захтевати од 

понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави оригинале на увид или да 

достави оверене копије у законском року.  

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати 

услов о кадровском капацитету. 

За лице које  је засновало радни однос у периоду када образац М-А није постојао, потребно је 

доставити одговарајући образац из тог периода. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен 

понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног 

рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 

за извршене радове. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 

рок и рок за извршене радове. 

 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ И 
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

На основу члана 61. ст.4. тач. 1. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези члана 9. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документацију у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (Сл. гласник РС”, бр. 86/15), Дом здравља „Земун“ даје: 

 

за јавну набавку бр. 12-1.3.3/2019 
  

      1.  Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

 
2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена  

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који 
морају да буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се 
утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује и печатом 
оверава. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 

 

3. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА – НЕ 

ОТВАРАТИ” и обавезном назнаком назива и редног броја набавке, назива понуђача, 

имена лица и телефона за контакт, јер без ових података наручилац неће моћи да 

идентификује понуђача. 

            Лице које непосредно предаје понуду мора имати овлашћење за предају. 

             Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 

или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

             На полеђини коверте или на кутији навести назив 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.  

 

Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Земун“Београд-Земун, Рада Кончара 

бр.46, 11080 Београд-Земун, III спрат - соба бр. 7. Архива,  са напоменом:“Понуда 

за ЈН бр. 12-1.3.3/2019 - набавка радова Инвестициони радови „Подополагачки 

радови“  - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручилаца до 

22.07.2019. године до 10:00 часова  

             Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење 

понуда, дана 22.07.2019. године у 10:30 часова на адреси: Дом здравља Земун, Рада 

Кончара 46, Београд, III спрат, мала сала . 

 

 Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је 

подношење такве понуде дозвољено: није дозвољено.  

 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни и опозиве своју 

понуду, на исти начин на који се достављају понуде предвиђен у тачки 2 овог Упутства.  

Измене, допуне и опозив понуде се достављају у затвореним ковертама са 

назнаком “ПРОМЕНА ПОНУДЕ – НЕ ОТВАРАТИ” иули „ОПОЗИВ ПОНУДЕ – НЕ 
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ОТВАРАТИ”и обавезном назнаком назива понуђача, имена лица и телефона за контакт, 

јер без ових података наручилац неће моћи да идентификује понуђача. 

Лице које непосредно предаје понуду са изменом, допуном и опозивом мора 

имати овлашћење за предају. 

Промена понуде (измена, допуна и опозив) мора бити јасно и недвосмислено 

наведена у тексту,  чији садржај ће се утврдити у поступку отварања понуде.    

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за 

подношење понуда. Уколико понуђач опозове своју понуду након истека рока за 

подношење понуда, ова понуда неће бити узета у разматрање. 

 
5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 
нити да учествује у више заједничких понуда  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач и обрнуто, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.  

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 

6.  Понуда са подизвођачем 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из 

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

подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

7. Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке о:  

- члану групе понуђача 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. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено   
           солидарно према наручиоцу. 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

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

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

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
8. Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока, као и осталих услова од 

којих зависи прихватљивост понуде  
 Начин и услови плаћања  

Извршилац ће по завршетку радова и извршеној примопредаји испоставити 

рачун наручиоцу – у укупном износу сагласно понуди. Наручилац ће овај рачун 

исплатити одмах по пријему наменских средстава од Секретаријата за здравство 

града Београда. 

 

 Захтеви у погледу гарантног рока  
За изведене радове важи минимални гарантни рок од 2 године од примопредаје 
радова. 
 

 Захтеви у погледу рока и места извођења радова  
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 

календарских дана од дана увођења добављача у посао.  
Место извођење радова : Инвестициони радови „Подополагачки радови“  је 

главни објекат ДЗ“Земун“.  
 Захтеви у погледу примопредаје  

Примопредаја радова ће се извршити комисијски најкасније у року од 8 дана од 
дана завршетка радова.  

Извршилац је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје радова 
најкасније пет дана пре дана планираног за примопредају, а Наручилац је дужан да по 
пријему обавештења о намери примопредаје радова, именује Комисију за пријем 
радова и о именовању и члановима комисије обавести Извршиоца. 

  
Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и 

један представник Извршиоца, уз присуство стручног надзора и одговорног 
извођача радова.  

Комисија сачињава записник о примопредаји изведених радова. Записник о 
примопредаји потписују овлашћени представници Наручиоца, Извршиоца и 
Надзорног органа.  

Записником се констатује да ли су радови изведени по Уговору, прописима и 
правилима струке, да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, 
односно које радове Добављач треба о свом трошку да доради, поправи или поново 
изведе и у ком року то треба да учини, о којим питањима техничке природе није 
постигнута сагласност између овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца, 
констатацију о примопредаји гарантних листова, датум завршетка радова и датум 
извршене примопредаје.  

Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне 
дозволе, Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну 
документацију и податке о изведеним радовима.  

Извођач радова је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом 
примопредаје отклони у року од 15 дана од дана утврђења, а у супротном ће се 
сматрати да су радови изведени по протеку уговореног рока. 
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 Осигурање  
Извршилац је дужан да код осигуравајућег друштва осигура од уобичајених 

ризика радове, материјал, опрему, раднике ангажоване на радовима који су предмет 
јавне набавке и одговорности за штету трећим лицима, најкасније у року од 8 (осам) 
дана по закључивању уговора. 

 Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета  
  Контролу извршених радова врши Надзорни орган, именован од стране 

наручиоца који врши оцену да ли изведени радови испуњавају уговорени квалитет као 
и да ли су испоштовани сви услови из уговора. 

 
9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  
            Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
Понуђена цена обухвата цену предметних радова и све друге зависне, односно пратеће 
трошкове за набавку материјала, транспорт, употребу свих алата, помоћних средстава 
и материјала за извршење наведених позиција. Цена је фиксна и не може се мењати.  

 
10.  Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача  
             I Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 5% од 

понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока 

важења понуде. Гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви 

елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција треба да 

гласи на Наручиоца. Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након 

истека рока за подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 

достављен на потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити 

банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 

по закључењу уговора са изабраним понуђачем; 
 

11. Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза изабраног понуђача: 
Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, на дан закључења уговора, Наручиоцу 

преда:  
- БЛАНКО МЕНИЦА за добро извршење посла, потписана и оверена, са меничним 

овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без пореза, са роком 

важења 15 дана дужим од рока важења уговора, односно укупног извршења свих уговорених 

обавеза. 

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да понуђач не извршава 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Меница за добро извршење посла биће враћена понуђачу по истеку рока важења менице. 

Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следеће документа: 

- менично овлашћење 

- фотокопију картона депонованих потписа 

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке. 

 
Меницу за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку примопредаје радова, са 
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 висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је тридесет 
дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у 
гарантном року уколико добављач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором о јавној набавци. Уколико добављач не достави меницу у траженом 
року, Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за јн радова,                   

бр.12-1.3.3/2019. „Подополагачки радови“ 
  

 

16/40  

 

 

12.  Додатне информације и 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 5 дана пре 
истека рока за подношење понуда. 
  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор 
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: Дом здравља“Земун“, ул. 
Рада Кончара бр. 46, 11080 Београд, или имејл адресу: dzztender@gmail.com , са 
назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку – 
Инвестициони радови „Подополагачки радови“, редни број ЈН 12-1.3.3/2019.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. 
Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске 
поште или факсом. У случају да је од стране наручиоца или понуђача достављен 
документ 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 да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

 

13.  Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно 
његовог подизвођача  

  Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, 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 примерен 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 и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14.  Критеријум за доделу уговора  

  Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 
15.  Елементи критеријума 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, уговор ће бити додељен 

понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног 

рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 

за извршене радове. 
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16. Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду  

заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту  права са 

упутством о уплати таксе из члана 156. Закона 

     Захтев за заштиту права ће производити правно дејство за Наручилаца, 

уколико је достављен писаним путем у наведеним роковима на начин како је то 

прописао наручилац, у конкурсној документацији, а у складу са ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 

кандидат, 

односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора односно оквирног 

споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 

претрпети штету због поступања Наручилаца противно одредбама Закона (у даљем 

тексту: подносилац захтева). 

 Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона 

поднесе и пословно удружење. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 

ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља 

Републичкој комисији. Захтев се може доставити: непосредно, поштом (искључиво на 

адресу Наручилаца Дом здравља „Земун“, ул.Рада Кончара бр. 46, 11080-Земун-

Београд, са назнакомза јавни позив број:  

12-1.3.3/2019- ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА); електронском поштом на е - маил 

адресу: dzztender@gmail.com  или факсом (на број 011/2195-230). 

 Подносилац мора имати потврду пријема захтева од стране Наручилаца, а 

уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са 

повратницом.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручилаца, осим ако Законом није другачије одређено. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим 

уколико је примљен од стране Наручилаца најкасније 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. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

(Уколико се захтев за заштиту права подноси у току седмог дана пре истека рока 

за подношење понуда, с тим што се дан за подношење понуда не урачунава у рок 

од седам дана, он мора бити примљен у радно време Наручилаца понедељак- 

петак од 07:00 до 15:00 часова, без обзира на начин подношења). 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. 

Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 

за подношење понуда. 

 После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, 

рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од објављивања 

Одлуке на Порталу јавних набавки.  

mailto:dzztender@gmail.com
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 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручилаца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

 Уколико 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 Наручилаца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

 При поднетом захтеву за заштиту права, наручилац објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права.  

 Одговорно лице Наручилаца може донети одлуку да наручилац предузме 

активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом 

захтеву за заштиту права, када би задржавање активности Наручилаца у 

поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци 

проузроковало велике тешкоће у раду или пословању Наручилаца које су 

несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку 

наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

 Подносилац захтева је дужан, складу са чланом 156. Закона, да на рачун буџета 

Републике Србије број 840-30678845-06, позив на број – број јавне набавке: 12-

1.3.3/2019 прималац „Буџет Републике Србије“, сврха уплате: „Такса за ЗЗП; назив 

Наручилаца;број или ознака јавне набавке –отворени поступак јавне набавке: 12-

1.3.3/2019 “,уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права 

подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 

динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 

и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се 

захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није 

већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права 

подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених 

партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по 

партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 

којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда 

и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 

0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 

понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 

подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара. 

Детаљније упутство о уплати таксе се може пронаћи кликом на следећи линк - 

хттп://www.кјн.гов.рс/ци/упутство-о-уплати-републицке-административне-таксе.хтмл 

 Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи 

печат банке 

и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 

153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив 

Наручилаца; број јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије. 

 Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена прилаже се уз захтев за 

заштиту 

права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним, у 

супротном се исти одбацује закључком. 

*Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: Портал ЈН и сајт Наручилаца:  www.dzzemun.org.rs 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.dzzemun.org.rs/
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*Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или 

службе 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: 

 

Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs  

Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs  

Министарство правде и државне управе Реп.Србије – www.mpravde.gov.rs  

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Реп. Србије – 

www.minrzs.gov.rs  
Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине - www.merz.gov.rs 

 

18. Закључење уговора  

 

Уговор о јавној набавци биће достављен  понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона о јавној набавци, односно наручилац може и пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права закључити уговор у случају из члана 112. став 2. тачка 5. ако 

је поднета једна понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merz.gov.rs/
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VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76.  

     ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.  

     ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 

7) Образац  обилазак локације (Образац 7). 

 
 
Сваки наведени Образац мора бити попуњен (попуњен образац значи попунити сва празна 

поља одређена за упис података), читко, без прецтртавања, брисања и дописивања, оверен 

и потписан од стране одговорног (овлашћеног) лица понуђача и печатом оверен 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда.бр____од ___за јавну набавку радова: Инвестициони радови „Подополагачки 

радови“, ЈН број: 12-1.3.3/2019 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Маил адреса: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Маил адреса: 
 

  

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 О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Маил адреса: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Маил адреса: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Маил адреса: 
 

 

 

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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Образац Понуде бр:_________(заводни број заведен код понуђача) 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Инвестициони радови „Подополагачки радови“, ЈН 

број: 12-1.3.3/2019 
 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања  

 

Средства за предметну набавку 

финансира оснивач-Секретаријат за 

здравство града Београда,Наручилац 

ће извршити пренос средстава 

Добављачу одмах након уплате 

оснивача на рачун Наручилаца 

(најкасније 45 дана од дана 

примопредаје радова и свих 

потребних докумената) 

 

Рок важења понуде    ( не краћи од 90 дана) 

 

 

 

Рок извршења радова (најдуже 60 дана од потписивања 

Уговора, или краће, сагласно понуди) 

 

Гарантни период, За изведене радове важи минимални 

гарантни рок од 2 године од примопредаје радова. 

 

 

Место и адреса радова:  Дом здравља „Земун“, Рада Кончара бр.46, Земун 

 

 

 

 

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. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

  Objekat: “DOM ZDRAVLJA” Rade Končar 46 Zemun       

Broj 
pozi. 

Opis pozicije J/m Količina 
Cena 

(Din.) 

Ukupno 

(Din.)-bez 

PDV-a 

A PRIPREMNI RADOVI         

            

1 Geodetsko snimanje i obeležavanje platoa (terasa-rampa)         

  Obračun paušal. paušal. 1.00 
  

  UKUPNO   pod "A": 
  

  

 B GRAĐEVINSKI RADOVI     

  
1 Mašinsko razbijanje behatona i betonske podloge d=12-15cm sa 

utovarom šuta u kamion i odvozom na deponiju do 5km.   
  

    Obračun po m². m² 880.00 

  

2 

Priprema podloge za ugradnju nove hidroizolacije na postojeću 
podlogu , aktiviranje postojeće hidroizolacije, isecanje 
podklobučenih mesta spojeva, čišćenje cele površine i 
nabavka,transport i ugradnja premaza – bitulit pre hidroizolacije, 
priprema podloge i premazivanje celog platoa.     

    Obračun m². m² 900.00 

  

3 

Nabavka,transport i ugradnja hidroizolacije KONDOR V4 (Izolirka) 
,hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i 
plastomernim bitumenom,plastomer.Bitumenska traka sa uloškom 
od staklenog voala obostrano zaštićena.     

    Obračun m². m² 900.00 

  

4 Nabavka,transport i ugradnja hidroizolacije POLIAZBITOL – 
elastomer,bitumenska pasta za hladan postupak preko 
hidroizolacije kondora u dva sloja i ugradnjom staklene mrežice.     

    Obračun po m². m² 900.00 

  
5 Nabavka,transport i ugradnja PVC – zaštitne folije preko 

hidroizolacije.     

    Obračun po m². m² 900.00 

  

6 
Nabavka,transport i ugradnja cementne košuljice VDP (aditiv) – 
zaštita hidroizolacije i podloga za ugradnju behaton ploča.Debljina 
sloja d=5-8cm.     

    Obračun po m². m² 900.00 

  

6.a 
Nabavka i nanošenje dva sloja Izomat ili Sika dvokomponentni 
premaz , na izravnavajuči sloj zas pad m2 

900.00 
 

 
7 Nabavka,transport i ugradnja betonskog ivičnjaka 12/18 

(vertikalni) ,boja siva u sloju betona (holker).     

    Obračun po m¹. m¹ 230.00 

  

8 

Nabavka,transport i ugradnja behaton ploča dim. 
30x30x6cm,30х20х6cm, 39h50h8cm, 24.5h55h8cm ,boja 
siva.Behaton se postavlja na sloju frakcije 2-4mm d=3cm,ispod 
frakcije postavljanje PVC folije zaštita cementne košuljice.     

    Obračun po m². m² 880.00 

  

  UKUPNO   pod "B": 
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Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

C STEPENIŠTE     

  

1 
Nabavka,transport i ugradnja behaton ploča dim. 30x30x5-6cm 
,boja siva-gazišta i čela za stepenište.Ploče se postavljaju na 
cementnom malteru 1:3.     

    Obračun po m².     

    - gazišta (30X33x3cm) m¹ 33.00 

    - čela (17X33x2cm) m¹ 33.00 

  

2 
Parapetni zid stepeništa.Čišćenje AB zidova, premazivanje 
zaštitnim penetratom radi zaštite prodora vlage i farbanje farbom 
za beton u dva premaza sive boje.     

    Obračun po m². m² 75.00 

  

  UKUPNO   pod "C": 
  

  

 D ODVODNJAVANJE     

  
1 Nabavka,transport i ugradnja ACO MultiTop R slivne rešetke na 

delovima postojećih odvodnih vertikala na platou.     

    Obračun po kom. kom. 7.00 

  

  UKUPNO   pod "D": 
  

  

 E LIMARSKI RADOVI     

  

1 
Nabavka,transport i ugradnja okapnice od plastificiranog lima sive 
boje dim. 7/14/6,lim obavezno tiplovati na svakih pola metra uz 
predhodno silikoniranje zbog prodora vode.     

    Obračun po m¹. m¹ 250.00 

  

2 
Ručno čišćenje i farbanje rukohvata na stepenistu metalne cevi 
fi48mm ,farbanje u dva premaza osnovnom bojom i završno siva 
bojom.     

    Obračun po m¹. m¹ 33.00 

  

  UKUPNO   pod "E": 
  

  

 
            

            

      
   REKAPITULACIJA   

A PRIPREMNI RADOVI 
 B GRAĐEVINSKI RADOVI 
 C STEPENIŠTE 
 D ODVODNJAVANJE 
 E LIMARSKI RADOVI 
 

  UKUPNO bez PDV-a: 

    
   
 

PDV________ % 

 
   

 
UKUPNO SA PDV-om: 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

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

од Наручилоца накнаду трошкова. 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама Наручилаца 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

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 радова: Инвестициони радови „Подополагачки радови“, ЈН 

број: 12-1.3.3/2019, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 

 

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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. 

И 76. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке радова: Инвестициони радови „Подополагачки 

радови“, ЈН број: 12-1.3.3/2019.  испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, потписује ову изјаву да испуњава све додатне услове за учешће, 

одређених чланом 76. Закона о јн. 

 

 

Место: _____________                                                                Понуђач: 

Датум: _____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача или као заједничка понуда, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке радова: Инвестициони радови „Подополагачки 

радови“, ЈН број: 12-1.3.3/2019 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач 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) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 

 

 

       Место: _____________                                                                   Подизвођач: 

                       Датум: _____________                         М.П.                            _____________________ 

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 

   

                                                        ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Потврђујем да је Понуђач______________________________ обишао локацију: 

Дом здравља „Земун“ у улици Рада Кончара бр.46 дана: ____ / ____. 2019.године (од 

десетог до петнаестог данан од дана објављивања предметне јавне набавке), што је предвиђено 

Конкурсном документацијом у отвореном поступку за предметну јавну набавку ЈН 

број: 12-1.3.3/2019 - Инвестициони радови „Подополагачки радови“ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Напомена: 

Понети овлашћење одговорног лица Понуђача за обилазак локације предметне набавке. 
 

 

 

 

 

 

 

Одговорно лице Понуђача                                                          Дом здравља „Земун“ 

 

 

_________________________                                              __________________________ 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да парафира и овери печатом све стране и потпише на 

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

уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено. 
 

УГОВОР О ЈН  

Инвестициони радови „Подополагачки радови“, ЈН број: 12-1.3.3/2019 
 

 

Закључен између: 

Наручиоца: Дом здравља „Земун“ 

са седиштем у Земуну, улица Рада Кончара бр.46, ПИБ:100203635; Матични број:7041632 

Број рачуна: 840-626661-05, 

Телефакс:011/2195-202 

кога заступа: в.д.директора Александра Цветковић  

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

И 

 

Извођача:.................................................. 

са седиштем у ................., улица .........................................., ПИБ:.............. Матични број: 

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

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

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

(у даљем тексту:Извођач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:................................................... 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................. 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

 

Уводне одредбе  
Члан 1. 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак за јавну набавку редни 
број ЈН 12-1.3.3/2019, извођење радова на уградњи система за повећање притиска у 
хидрантној мрежи и да је Извођач радова дана ________ 2019. године доставио понуду 
број ___________ од _________ 2019. године, која у потпуности одговара условима и 
захтевима из конкурсне документације, а која је саставни део овог уговора;   
- да је Наручилац уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о 
додели уговора број: _______ од ________ године, којом је понуду Извођача радова 
изабрао као најповољнију.  
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Предмет уговора 

Члан2. 

 
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 

извођењем Инвестиционих радова „Подополагачки радови“ за потребе Наручиоца, у 
свему према понуди Извођача радова и техничкој спецификацији Наручиоца.  

Извођач ће радове „Подополагачки радови“ извести у свему према техничкој 
спецификацији, а у складу са понудом Извођача радова број ____________ од ____. 
2019. године, законима, прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и 
правилима техничке струке. 
 

Уговорена цена  
         Члан 3. 

 
Укупно  уговорена  цена  износи  ________________________ динара без ПДВ-а, 

   

(словима:______________________________________________ _________)  

 

односно ___________________________________ динара са ПДВ-ом. 

 

 (словима:________ _______________________________________)  

  
Цена из става 1. овог члана је фиксна и обухвата цену предметних радова и све 

друге зависне односно пратеће трошкове за набавку материјала, транспорт, употребу 
свих алата, помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција. 

 
Начин, рок и услови плаћања  
                     Члан 4. 

 
Наручилац уговорену цену плаћа на следећи начин: 

 

Средства за предметну набавку финансира оснивач-Секретаријат за здравство града 

Београда, Наручилац ће извршити пренос средстава Извођачу одмах након уплате 

оснивача на рачун  Наручилаца (најкасније 45 дана од дана примопредаје радова и свих 

потребних докумената) 
           Уговорени радови плаћају се по испостављеној окончаној ситуацији,  по 
званичном пријему ситуација које су оверене од стране Надзорног органа. 
Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу Наручиоца.  

Окончана ситуација се доставља у пет оригиналних истоветних примерака.        
Уз сваки примерак окончане ситуације доставља се копија грађевинске књиге и 
грађевинског дневника, оверене од стране Извођача радова и вршиоца стручног 
надзора као и Записник о примопредаји изведених радова.  

 
По исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају све 

финансијске обавезе Наручиоца према Извођачу радова по основу и у вези са овим 
уговором. 
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Вишкови радова и непредвиђени радови  
                           Члан 5. 
 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишкова радова на појединим позицијама радова, Извођач је дужан да застане са том 
врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.  

Након добијања писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести 
вишкове радова.  

Цена одређена у укупном износу не мења се због насталих вишкова и мањкова 
радова.  

Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац може да дозволи 
промену цене, на име вишка радова, који се плаћа по уговореној јединичној цени, ако 
не прелази 5% од уговорених радова.  

 
Средства финансијског обезбеђења  
                       Члан 6. 

 
Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача  
             I Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 5% од 

понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења од најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока 

важења понуде. Гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви 

елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција треба да 

гласи на Наручиоца. Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након 

истека рока за подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 

достављен на потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити 

банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 

по закључењу уговора са изабраним понуђачем; 
 

Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза изабраног понуђача: 
Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, на дан закључења уговора, Наручиоцу 

преда:  
- БЛАНКО МЕНИЦА за добро извршење посла, потписана и оверена, са меничним 

овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без пореза, са роком 

важења 15 дана дужим од рока важења уговора, односно укупног извршења свих уговорених 

обавеза. 

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да понуђач не 

извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Меница за добро извршење посла биће враћена понуђачу по истеку рока важења 

менице. 

Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следеће документа: 

- менично овлашћење 

- фотокопију картона депонованих потписа 

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке. 
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Меницу за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку примопредаје радова, 
са 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 висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важења који је тридесет дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити 
меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико добављач не буде извршавао 
своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
Уколико добављач не достави меницу у траженом року, Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла. 

 
Рок и место извођења радова 

Члан 7. 

 
Извођач радова се обавезује да радове изведе у року од ____календарских дана  
од дана увођења у посао.  
Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику. 
Место извођења радова Дом здравља „Земун“,ул.Раде Кончар бр.46,11080-Земун 

 
Уговорна казна  
        Члан 8. 

 
Ако Извођач радова не испуни предмет овог уговора у року одређеном у члану 7. 

овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну од 2%о од укупно 
уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не 
може прећи 5% укупно уговорене цене радова.  

Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну за износ уговорене 
казне из става 1. овог члана.  

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 2. овог члана 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Извођача радова, али је дужан да га у 
року од осам дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.  

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 
Обавезе уговорних страна 

Члан 9. 
 

Наручилац се обавезује: 

 
- да Извођача радова уведе у посао, предајући му техничку документацију и 

грађевинску дозволу, уколико радови подлежу овој обавези и омогући му 
несметан приступ месту извођења радова;   

- да током извођења радова обавештава Извођача радова о свим околностима које 
су од значаја за извођење радова, да му даје упутства о извођењу радова када их 
он затражи, као и да се пред државним органима и трећим лицима појави као 
Наручилац онда када за тим постоји потреба;  

 
- да пре почетка извођења радова писмено обавести Извођача радова о 

именовању лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених 
радова;   

- да по завршетку извођења радова, учествује у раду Комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.  
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Члан 10. 

 
Потписом овог Уговора Извођач радова потврђује да је упознат са комплетном 

Техничком документацијом потребном за извођење радова који су предмет овог 
Уговора, те не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би 
утицали на уговорену цену или продужетак рока извођења предметних радова. 

По закључењу Уговора, а пре увођења у посао, Извођач радова је дужан да:  
- Одреди лице коме ће поверити руковођење извођењем радова (одговорни 

извођач радова) и да о томе писмено обавести Наручиоца;   
- Предузме све потребне мере за формирање и обезбеђења места извођења 

радова, видно обележи градилиште одговарајућом таблом са приказом 
података о објекту, извођачу радова, одговорном извођачу радова, почетку 
извођења радова и року завршетка извођења радова;   

- достави Наручиоцу полисе осигурања из члана 14. овог уговора.  

 
У току извођења уговорених радова, Извођач радова је дужан да:   
- преузме пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 

примопредаје;   
- да обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине;   
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и 

заштиту околине за све време трајања радова;   
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;   
- угради материјал, инсталације и опрему који одговарају техничким 

стандардима и стандардима квалитета, о чему ће обезбедити доказ издат од 
стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни 
надзор пре уградње;   

- достави лицу које врши стручни надзор гарантне листове за уграђену опрему;   
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;   
- да се у току извођења радова строго придржава постојећих прописа и мера 

заштите на раду, те да сходно томе обезбеди мере личне зашите свих радника 
који раде на радовима дефинисаним овим уговором;   

- да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеди књигу 
инспекције, у свему према Правилнику о садржини и начину вођења књиге 
инспекције и грађевинског дневника („Сл. Гласник РС“,  
број 105/2003);   

- испуни своје уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;   

- да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, 
пријема свих материјала и интерну контролу свих радова сагласно прописима 
и важећим стандардима;   

- да омогући вршење стручног надзора над радовима, да по захтеву Надзорног 
органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да учествује приликом 
снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не 
одазове захтеву, налози и измене Надзорног органа сматраће се исправним;  

 
- поступи по свим основаним примедбама и налозима Надзорног органа 

Наручиоца, датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у 
зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, отклони недостатке у 
радовима: изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења 
или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених 
рокова извођења радова. Под основаним примедбама  
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подразумевају се примедбе које се односе на одступања у извођењу радова у 
односу на уговорено.  
Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити 

благовремено,  
тако да тиме не омета динамику извођења радова;  

- Уколико у времену извођења радова па до њихове примопредаје дође до било 
каквог оштећења на већ изведеним радовима и материјалу, Извођач ће о свом 
трошку отклонити штету на начин да радови приликом примопредаје буду у 
потпуности у складу са одредбама овог Уговора;   

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, 
који је настао као последица извођења предметних радова;   

- сноси транспортне трошкове;   
- образује Комисију за примопредају радова, учествује у поступку техничког 

пријема радова, коначном обрачуну и примопредаји радова;   
- сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова, уколико се 

утврде неправилности и недостаци;   
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора да 
приступи у року од 15 дана од позива Наручиоца.  

 
 

Надзор над извођењем радова  
                    Члан 11. 

 
Наручилац је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем уговорених 

радова.  
Именовани Надзорни орган је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и 

ставља примедбе извођачу. Примедбе и налози Надзорног органа уписују се у 
грађевински дневник.  

Наручилац може опозвати сваки налог и примедбу Надзорног органа, писаним 
обавештењем Извођачу, а у хитним случајевима и усмено.  

Стручни надзор обухвата:  
- контролу извођења радова у складу са понудом и техничком документацијом;   
- праћење поштовања уговорених рокова;   
- контролу трошења средстава по намени, динамици и висини;  

- контролу уношења података у грађевински дневник;   
- контролу и проверу квалитета извођења радова и примену прописа, 

стандарда и техничких норматива;   
- контролу и оверу количина изведених радова;  

- оверу анализе цена и привремене ситуације;   
- проверу постојања доказа о квалитету материјала, опреме и инсталација који 

се уграђују;   
- давање упутстава Извођачу;  

- давање налога за све накнадне радове;  
- сарадњу са Извођачем ради обезбеђења технолошких и организационих 

решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току 
извођења радова;   

- непосредно учешће у изради коначног обрачуна и у поступку предаје радова.  
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    Примопредаја радова  
                 Члан 12. 

 
Примопредаја радова ће се извршити комисијски најкасније у року од 15 дана од 

дана завршетка радова.  
Извођач радова је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје радова 

најкасније пет дана пре дана планираног за примопредају, а Наручилац је дужан да по 
пријему обавештења о намери примопредаје радова, именује Комисију за пријем 
радова и о именовању и члановима комисије обавести Извођача радова. 
 

Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и један 
представник Извођача радова, уз присуство стручног надзора и одговорног извођача 
радова.  

Комисија сачињава записник о примопредаји изведених радова. Записник о 
примопредаји потписују овлашћени представници Наручиоца, Извођача радова и 
Надзорног органа.  

Записником се констатује да ли су радови изведени по Уговору, прописима и 
правилима струке, да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, 
односно које радове Извођач радова треба о свом трошку да доради, поправи или 
поново изведе и у ком року то треба да учини, о којим питањима техничке природе 
није постигнута сагласност између овлашћених представника Наручиоца и Извођача 
радова, констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста, датум завршетка 
радова и датум извршене примопредаје. 
 

Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне 
дозволе, Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну 
документацију и податке о изведеним радовима.  

Извођач радова је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом 
примопредаје отклони у року од 15 дана од дана утврђења, а у супротном ће се 
сматрати да су радови изведени по протеку уговореног рока. 
 
 

Коначни обрачун и вредности изведених радова  
                              Члан 13. 

 

Коначну вредност изведених радова по уговору утврђује Комисија за 
примопредају и коначни обрачун изведених радова, на основу стварно изведених 
количина оверених у грађевинској књизи од стране одговорног Извођача радова и 
стручног надзора и уговорених јединичних цена из Понуде, које су фиксне и 
непроменљиве. 

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава 
Записник о коначном обрачуну изведених радова.  

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања 
Записника о коначном обрачуну вредности изведених радова.  

Примопредаја и коначни обрачун вредности изведених радова, могу бити 
верификовани посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси 
мешовита Комисија за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова, 
сачињена од два представника Наручиоца и једног представника Извођача радова. 
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Осигурање 
   Члан 14. 

 

Извођач је дужан да у року од 5 дана од дана ступања на снагу овог Уговора 
Наручиоцу достави полису осигурања радова, радника, објекта, опреме и материјала и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје објекта радова Наручиоцу.  

Осигурање је извршено на начин да су Наручилац и Извођач у потпуности 
обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до 
пуне њихове вредности.  

Ако за време трајања овог Уговора дође до промене уговореног рока, Извођач је 
дужан да продужи рок важења полиса осигурања.  

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима. 
 
 
 

Гаранција  
  Члан 15. 

 
Гарантни рок за изведене радове износи _______ месеци и почиње да тече од 

дана примопредаје.  
Приликом примопредаје радова, Извођач радова је дужан да записнички преда 

Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.  
Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све 

недостатке који су настали због тога што се Извођач радова није придржавао својих 
обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.  

Рок одазива на позив Наручиоца и приступање отклањању недостатака уочених 
и/или испољених у гарантном року је 15 дана од дана пријема писаног позива 
Наручиоца.  

Уколико Извођач не поступи у року и на начин предвиђен у ставу 4. овог члана, 
Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача радова, да 
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату за 
неизвршену обавезу, активирањем достављене менице из члана 6. овог Уговора. 

Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 4. овог члана, 
Наручилац је овлашћен да од Извођача радова тражи накнаду до пуног износа 
трошкова. 

Чување пословне тајне  
             Члан 16. 

 
Извођач радова је дужан да чува пословне тајне Наручиоца.  
Извођач радова је дужан да у оквиру својих активности брине о угледу  
Наручиоца и његове делатности. 

 
Саставни део уговора  
           Члан 17. 
 

Саставни део овог уговора чини:  
- Прилог 1., Понуда Извођача радова број _________ од _______ 2019. године, 

заведена код Наручиоца под бројем ________ од _______ године;   
- Прилог 2., Техничке спецификације Наручиоца;   
- Споразум о заједничком наступу (уколико се ради о заједничкој понуди).  
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Раскид уговора  
      Члан 18. 

 
Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, 

те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.  
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 

уговорних страна. 
Свака уговорна страна може отказати овај уговор и пре истека рока, 

достављањем писаног обавештења другој страни.  
Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране. 
 

 
Завршне одредбе  
       Члан 19. 

 
С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном 

поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима 
савесности и поштења.  

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други важећи прописи који регулишу област предмета овог 
уговора.  

На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према 
прописима Републике Србије.  

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у 
вези са овим уговором решавати споразумно мирним путем.  

Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су 
сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити 
Привредном суду у Београду. 

 

 

Члан 20. 

 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих су 4 (четири) примерка за 

Наручиоца и 2 (два) примерка за Извођача. 
 
 

 

за Извођача радова, директор за Наручиоца, в.д.директора 

    Дома здравља „Земун“ 

 

________________________________ __________________________________ 
                    Др Александра Цветковић 

 
                                                                            


