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На  основу  члана   61.  Закона  о  јавним   набавкама  (“Службени  гласник  РС“,   бр. 
124/12) и члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне  документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  („Службени 
гласник РС“,  бр.29/13  и 104/13)  а у вези  са Одлуком о покретању поступка бр. 681/1 
од дана 10.12.2014.године 

 

Комисија  за  јавну  набавку  образована Решењем  директора бр. 681/2 од 10.12.2014. 
године 

 

припремила јe 

 

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПЛУЋНЕ 
БОЛЕСТИ “Др Будислав Бабић” Бела Црква  

 

 

Рок за подношење понуда: дана 22.01.2015. године до 11:00 h 
Јавно отварање понуда: дана 22.01.2015. године у 12:00h 

 

 

 

 

ЈНОП бр. 6/2014 
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Конкурсна документација садржи: 

 

1) општи подаци о јавној набавци 

(1)  назив, адреса  и интернет страница 
наручиоца  

(2)  напомена да се спроводи отворени поступак  

(3) предмет  јавне набавке (добра, услуге, 
радови) 

(4)      назнака да   се   поступак  спроводи  ради   закључења  уговора  о   
јавној набавци или оквирног споразума 

(5)  напомена уколико је у питању резервисана набавка  

(6)  напомена уколико се спроводи електронска 
лицитација  

(7)  контакт (лице или служба) 

 

2) подаци о предмету јавне набавке 

(1)  опис  предмета  набавке, назив  и ознака из општег речника набавки 

(2)     опис   партије,   ако  је   предмет   јавне   набавке  обликован  по   
партијама, назив  и ознака из општег речника нбавки 

(3)     врста  оквирног  споразума (између једног  или  више  наручилаца и  
једног или више  понуђача), трајање оквирног споразуа, начин  доделе  
уговора у случају   да  се  оквирни  споразум  закључује   са  више   
понуђача,  назив, адреса   и   интернет  страна   наручилаца  који   могу  
да  користе  оквирни споразум за доделу  уговора, када оквирни 
споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени 
поступак спроводи ради закључења оквирног споразума 

 

3) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и  
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције  квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

4) техничка докумнетација и планови 

 

5) услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о   
јавним   набавкама и  упутство како  се   доказује   испуњеност  тих услова 

 

6) упутство понуђачима какао да сачине понуду 
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7) образац понуде 

 

8) модел уговора 

 

9) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

 

10) образац трошкова припреме понуде 

 

11) образац изјаве о независној понуди 

 

12) образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

 

13) остали обрасци 

 

 

Комисија: 

1. Недељковић Гизика – председник  комисије 

2. Додевски-Пажитнаи Слађана – члан комисије 

3. Пејчић Душан – члан комисије 

4. Ивковић Весна – члан комисије 

5. Милчић Ивана - записничар 
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 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

1. Наручилац: Специјална болница за плућне болести “Др Будислав Бабић”, Бела Црква, С.Милетића 
бр.55 
Web sajt:www.spb.belacrkva.org 

E-mail:tenderi@spbbelacrkva.org 

2.Врста поступка: отворени поступак у складу са Законом о јавним набавкама и      подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 

На ову јавну набавку ће се примењивати, поред  прописа и става 1. ове тачке, и: 

-Закон о планирању и изградњи 

-Закон о општем  управном поступку 

-Закон о облигационим односима 

-подзаконска акта донета  на основу Закона о јавним набавкама 

           -подзаконска акта донета  на основу Закона о планирању и    изградњи. 

3.Врста предмета: радови 

.Предмет јавне набавке: Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне болести “Др 
Будислав Бабић” Бела Црква 

.Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке: 45454000 – радови на 
реконструкцији 

4..Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

5.У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка 

6.У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација 

7.Лице за контакт: Гизика Недељковић  и Милчић Ивана 013/852-146 

 

 

 

http://www.spb.belacrkva.org/
mailto:tenderi@spbbelacrkva.org
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На основу члана 32. и 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012) 
објављујемо: 

П О З И В 

 

за подношење понуда за набавку радова – Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне 
болести “Др Будислав Бабић” у Белој Цркви у отвореном поступку (ЈНОП бр.6/2014) 

 

Предмет јавне набавке су: Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне болести “Др 
Будислав Бабић” Бела Црква 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 45454000 – радови на 
реконструкцији 

Критеријум за избор jе економски најповољнија понуда. 

Право учешћа у поступку имају сва домаћа или страна правна и физичка лица која испуњавају услове 
предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, уз доказ из члана 77. Закона о јавним набавкама. 

Доказ о испуњености услова Понуђачи су обавезни доставити уз понуду. 

Конкурсна документација неопходна за подношење понуде може се преузети у просторијама наручиоца 
Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”,С.Милетића бр.55,Бела Црква или директно 
на Порталу јавних набавки и сајту болнице. 

Понуда се сачињава према упутству Наручиоца и доставља са пратећом документацијом. Понуде се 
достављају у затвореној коверти са назнаком “Јавна набавка ЈНОП бр.6/2014 – “Радови на санацији 
објекта Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић” Бела Црква - “НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте обавезно навести назив Понуђача, тачну адресу и контакт телефон. Понуде се 
достављају на адресу Специјална болница за плућне болести “Др  

Будислав Бабић”,Бела Црква, ул.Светозара Милетића бр.55 непосредно Наручиоцу или поштом. 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца у року од 30 дана од дана 
објављивања овог позива на Порталу јавних набавки. Уколико последњи дан за достављање понуде буде 
нерадни дан рок се помера за први следећи радни дан. Неблаговремено достављање понуде неће бити 
разматране. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за достављање понуда дана 
22.01.2015. године у 12 часова у просторијама наручиоца, на горе наведеној адреси. 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћена лица или овлашћени представници Понуђача, који ће 
своје овлашћење предати комисији пре отварања понуда. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
Важност понуде мора бити минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде. 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда, и биће 
достављена Понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног  

доношења. Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су у конкурсној 
документацији. 

Контакт особа: Недељковић Гизика и Милчић Ивана 013/852-146, e-mail:tenderi@spbbelacrkva. 
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 

 

 

(1)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Опис предмета набавке: 

Предмет јавне набавке: Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне болести “Др 
Будислав Бабић” Бела Црква 

Назив и ознака из ОРН: 

. 45454000 – радови на реконструкцији 

 

(2)опис партије,  ако је  предмет јавне  набавке обликован по партијама,  назив и 
ознака из општег речника набавки: 

Предмет  јавне набавке није обликован по партијама. 

 

(3)врста  оквирног  споразума (између  једног  или више наручилаца и једног или 
више понуђача),  трајање  оквирног споразума, начин   доделе уговора у случају  
да  се  оквирни споразум закључује  са  више понуђача, назив, адреса и интернет 
страна наручилаца који могу да  користе оквирни споразум за доделу уговора, када 
оквирни  споразум закључује  тело за централизоване  набавке, ако се отворени 
поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: 

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума 

 

 

 

3) ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС  ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 
УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО  ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ 
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3)1)врста техничке карактеристике (спецификације) 

    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “Др Будислав 
Бабић” Бела Цркв 

 

1                                              2 3. 4 
Р.бр.                                    ОПИС РАДОВА Ј.м. Кол. 

I ПАВИЉОН I   

1.- Стругање старе боје са зидова и плафона У саставу су и демонтаже 
ормарића, врата малотеретног лифта и сл. који нису у функцији 

М2 3,500.00 

2.- Глетовање зидова и плафона У саставу глетовања су и крпљења 
оштећења у малтеру као и ситна затварања ормарића и отвора који нису 
у функцији од гипскартонских плоча. 

М2 3,500.00 

3.- Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом светлог тона по 
избору инвеститора 

М2 2,610.00 

4.- Бојење зидова болесничких соба до висине 160цм масном бојом. М2 890.00 
5.- Скидање постојеће подне облоге од виназ плоча У калкулацији је и 

степениште(плоче су можда 50 % отпале саме) 
М2 650.00 

6.- Чишћење постојећег пода од нечистоћа и наношење нивелационе масе М2 600.00 
7.- Израда завршне облоге пода од хомогенизоване пвц облоге ширине 2м 

са завареним спојевима и соклом дигнутом уз зид 15цм у радијусу 4цм 
 

 

М2 600.00 

8.- Фарбање унутрашњих дрвених врата масном бојом са претходном 
припремом 

М2 278.40 

9.- Ампасовање врата са заменом брава, квака и шилдова М2 32.00 
10.- Облагање степеништа и подеста гранитном проитивклизном керамиком 

у лепку са фуговањем цементним малтером У цени је материјал и рад 
М2 58.00 

11.- Израда сокле степеништа и подеста у висини 15цм од плочица из 
претходне ставке у лепку са фуговањем цементним малтером У цени је 
материјал и рад 

М2 65.00 

12.- Облагање зида керамичким плочицама у лепку до висине 160цм уз 
претходну припрему подлоге и са фуговањем Део интензивне неге око 
умиваоника 

М2 3.00 

13.- Набавка, израда и постављање венецијанера са унутрашње стране 
прозора 

М2 156.00 

14.- Бетонирање спољне рампе, подеста и степеница бетоном МБ 30 са 
мрежастом арматуром и оплатом. У ставку урачунати и насип од 
шљунка. Обрачун по м3 бетона 

М3 2.80 

15.- Израда и уградња окретно подизне рампе за колица Конструкција је од 
челичних кутијастих профила и носивог лима дебљине 1.5мм са 
противклизном облогом. Са доње стране се рампа затвара лимом 
дебљине 0.6мм. Све комплет офарбано 

ком 1 

16.- Израда спуштеног плафона на висилицама типа армстронг у растеру 
60x60цм у ходнику приземља 

М2 38.33 

17.- Замена тј. набавка и уградња нових надградних арматура за ношење 
неонских расветних тела 2x36W са сјајним растером у спуштени плафон 
приземља 

ком 8.00 
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II ПАВИЉОН II   

18. Демонтажа старих постојећих прозора до улице димензија 2.60x1.60м ком 4. 

19. Израда транспорт и монтажа прозора од петокоморних пвц профила 
застакљених двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном. У 
саставу прозора је спољна прозорска клупица од алуминијумског лима а 
унутрашња од пвц профила. Уградња је челичним спојним средствима а 
заптивање полиуретанском пеном. На 1/3 прозора уградити роло 
комарник.   260x160 

ком 4. 

20. Обрада шпалетни стиродуром након уградње прозора са глетовањем 
Обрачун по м1 шпалетне 

М1 34.40 

21. Обијање сокле од керамичких плочица са одлагањем шута у кругу 
болнице Просторије 4, 5, 6 и 7 Обрачун по м1 

М1 92.62 

22. Израда хидроизолације постојећих зидова пресецањем у нивоу пода и 
убацивањем кондора 4мм у дебљини зида 50цм Део објекта од улице до 
улазка у подрум Обрачун по м1 

м1 122.00 

23. Поправка оштећеног малтера након израде хидроизолације у просечној 
ширини 20цм 

м1 244.00 

24. Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом светлог тона по 
избору инвеститора 

М2 650.43 

25. Бојење зидова болесничких соба до висине 160цм масном бојом. м2 148.20 

26.- Израда завршне облоге пода од хомогенизоване пвц облоге ширине 2м 
са завареним спојевима и соклом дигнутом уз зид 15цм у радијусу 4цм У 
ставци је припрема подлоге са гребањем постојеће подне облоге од 
самолива и наношење нове  изравнавајуће масе. Обрачун по м2 
пројекције просторије 

м2 106.22 

27. Фарбање постојеће дрвене столарије са припремом и делимичним 
шмирглањем 

м2 152.00 

28. Бојење фасаде фасадном бојом са поправком оштећеног малтера 
Количина без калканског зида 

м2 367.00 

    

III AМБУЛАНТЕ   

29. Демонтажа постојеће подне облоге од ламината и линолеума са 
одвозом на градску депонију Просторије број 9 и 10 

м2 55.00 

30. Демонтажа постојећих вентилационих цеви од поцинкованог лима 
Ø30цм са одлагањем на место где одреди инвеститор 

м1 8.00 

31. Демонтажа постојећих дрвених врата са штоком са одвозом на место 
где одреди инвеститор  

 
 

 
 

-Једнокрилна врата 71/200 ком 1 
- Двокрилна врата 125/240 Ком 

 
4 
 

32. Рушење зидова од опеке заједно са малтером до плафона са одвозом 
шута на локалну депонију грађевинског отпада Обрачун по м3 

м3 2.00 

33. Пробијање отвора са израдом армирано бетонског надвратника у зиду 
од опеке дебљине 35цм У цени одвоз шута, оплата арматура и бетон 
 МБ 30 

 
 

 
 

 отвор 91x210 
 

 
Ком 

 
1 

 отвор 120x260  
Ком 

 
1 

34. Обрада шпалетни након вађења врата продужним малтером у зиду 
просечне дебљине 35цм 

м1 20.00 
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35. Застакљивање крила надсветла прозора након вађења вентилационих 
цеви димензије око 120x70цм стаклом дебљине 4мм Обрачун по комаду 
крила 

ком 2.00 

36. Израда преградног зида једнослојно обложеног гипскартонским плочама 
дебљине 12.5мм у укупној дебљини зида 10цм. Конструкцију чине УW и 
ЦW поцинчани профили дебљине 75мм. Испуну чини минерална вуна. 
Саставе плоча бандажирати и обрадити глет масом. Све одрадити по 
упутству произвођача. На месту монтирања умиваоника и према влажној 
просторији употребити влагоотпорне плоче Обрачун по м2 зида 

м2 76.40 

37. Израда ојачаног рама за довратник у гипскартонском зиду дебљине 
10цм од поцинчаног профила дебљине 2мм. зидарски отвор 91/210 

ком 3.00 

38. Набавка транспорт и уградња једнокрилних пуни врата, 
 Обрачун по ком светла мера 81/200 (гипскартонски зид) 
светла мера 81/200 (масивни зид) 

ком 
 
ком 

3 
1 

39. Набавка материјала и лепљење зидних керамичких плочица по избору 
инвеститора на месту постављања умиваоника у лепку до висине 160цм 
са фуговањем 

м2 10.00 

40. Набавка и постављање ламината дебљине 8мм дезена по избору 
инвеститора Ламинат поставити преко пластифицираног сунђера 
Обрачун по м2 просторије 

м2 58.50 

41. Набавка и постављање угаоне соклене лајсне висине 8цм са 
причвршћењем за зид Обрачун по м1 

м1 70.80 

42. Фарбање унутрашњих дрвених врата масном бојом са претходном 
припремом Обрачун по ком врата просечне величине 2,5м2 

ком 8.00 

43. Ампасовање врата са заменом брава, квака и шилдова Обрачун по ком ком 8.00 

44. Стругање старе боје са зидова и плафона 100% м2 1,075.13 

45. Глетовање зидова и плафона два пута У саставу глетовања су и 
крпљења оштећења у малтеру као и ситна затварања ормарића и 
отвора који нису у функцији од гипскартонских плоча. 

м2 1,075.13 

46. Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом светлог тона по 
избору инвеститора  

м2 1,075.13 

    

IV КУХИЊА   

IV-A ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ   

47. Привремено изношење или премештање елемената намештаја и 
опреме из просторија које се адаптирају на место где одреди инвеститор 
Обрачун по м2 просторије 

м2 145 

48. Обијање зидних керамичких плочица у новом кухињском блоку, 
сервирању, прању белог посуђа, прању термоса и грубој припреми 
поврћа Просторије број 3, 4, 8, 9 и 10 

м2 161.37 

49. Обијање малтера испод обијених плочица и ситних оштећења м2 210 

50. Демонтажа постојећих дрвених врата и прозора са штоком са одвозом 
на место где одреди инвеститор Величина врата до 2,5 м2г 

ком 9 

51. Рушење свода од опеке и греде у прању белог посуђа са одвозом шута 
на локалну депонију грађевинског отпада Обрачун по м3 

м3 3 

52. Рушење преградних зидова у старој кухињи комплет са плочицама са 
одвозом шута на локалну депонију грађевинског отпада 

м3 2.8 

53. Пробијање отвора у зиду од опеке дебљине 35цм са израдом армирано 
бетонског надвратника У цени одвоз шута, оплата арматура и бетон МБ 
30 Просечан отвор величине 110x230 

Ком 
 
ком 

 
 
9 

54. Рушење постојећих подова од керамичких плочица са свим слојевима у 
дебљини 20цм са одвозом шута на депонију Просторије број 1, 6, 7, 8, 9 

м2 212.25 
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и 10 Обрачун по м2 подне површине 

55. Израда хидроизолације постојећих зидова пресецањем у нивоу пода и 
убацивањем кондора 4мм у дебљини зида 55цм Део објекта кухиње и 
трпезарије 

м1 86 

56. Поправка оштећеног малтера након израде хидроизолације у просечној 
ширини 20цм 

м1 172 

57. Бетонирање прве изравнавајуће  подне плоче бетоном МБ 20 у дебљини 
10цм 

м2 223.02 

58. Израда хидроизолације пода у просторијама где се руши постојећи под 
од кондора 4мм са преклопима и премазима по упутству произвођача. 

м2 223.02 

59. Израда армираног цементног естриха у просечној дебљини од 7цм м2 223.02 

60. Зидање зидова од опеке у продужном малтеру у дебљини 12 и 25цм 
(зазиђивање прозора и врата 

м3 4.6 

61. Израда преградних зидова једнослојно обложених гипскартонским 
влагоотпорним плочама дебљине 12.5мм у укупној дебљини зида 10цм. 
Конструкцију чине УW и ЦW поцинчани профили дебљине 75мм. Испуну 
чини минерална вуна. Саставе плоча бандажирати и обрадити глет 
масом. Све одрадити по упутству произвођача. Обрачун по м2 зида 

м2 56 

62. Израда преградних зидова од инокс лима Висина зида 220цм 
Конструкцију чине инокс кутијасти профили 40x40мм обострано 
обложени инокс лимом дебљине 0.8мм. Предвидети места за качење 
висећих елемената а затварање зида извести након полагања 
инсталације водовода канализације и електрике 

м2 12.85 

63. Обрада шпалетни и оштећења након вађења врата и рушења зидова 
продужним малтером у зиду од опеке просечне дебљине 50цм 

м1 30 

64. Малтерисање зидова продужним малтером са претходним наносом 
цементног шприца Подлога за керамичке плочице 

 
м2 

 
161.37 

Остало малтерисање и поправке након извођења електро и инсталација 
водовода и канализације 

м2 120 

65. Набавка материјала и лепљење зидних керамичких плочица по избору 
инвеститора до висине 180цм са фуговањем минималних фуга 
(просторије 3, 4, 8, 9, 10) 

м2 189.68 

66. Набавка материјала и лепљење подних противклизних керамичких 
плочица по избору инвеститора са фуговањем цементним млеком 
минималних фуга (просторије 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 
 
 

 
 
 

Под м2 223.02 
Сокла висине 15цм м2 26.5 

67. Израда транспорт и монтажа врата од алуминијумских пластифицираних 
профила са прекидом термо моста. Врата су делимично застакљена 
термоизолационим нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном. Врата 
су опремљена стандардним оковом са елзет бравом и механизмом за 
самозатварање. Врата уградити у равни спољне ивице зида са прагом 
максималне висине 2цм. светле мере 101/220 

ком 2 

68. Израда транспорт и монтажа прозора од алуминијумских 
пластифицираних профила са прекидом термо моста. Прозор је 
застакљен термоизолационим нискоемисионим стаклом пуњеним 
аргоном. производне мере 60/60 

ком 2 

69. Израда транспорт и монтажа врата од алуминијумских пластифицираних 
хладних профила. Врата су делимично застакљена стаклом дебљине 
6мм. Врата су опремљена стандардним оковом и елзет бравом  

 
 
 

 
 
 

Испоштовати светле мере врата   

светле мере 101/220 Ком 3 
светле мере 91/220 ком 4 
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светле мере 106/220 - двокрилна клатна врата са одбојницима од инокс  Ком 2 
лима у висини ударања колица 
светле мере 81/220 

 
ком 

 
1 

70. Набавка транспорт и уградња једнокрилних пуних дрвених врата Крило 
врата је дупло шперовано са кваком, бравом и шаркама, бојено светла 
мера 81/200 (гипскартонски зид 

ком 1 

71. Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом светлог тона по 
избору инвеститора 

м2 695 

IV-B ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА 
НАПОМЕНА: Ценом обухватити; набавку, транспорт, складиштење и 
уградњу квалитетног материјала, све потребне скеле и средства за 
хоризонтални и вертикални транспорт као и потребну заштиту како 
људи тако и изведених радова 

  

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

74. Ручни ископ земље за ровове водовода и канализације са одбацивањем 
у страну, по полагању тампона и цеви у ров, земљу насипати у 
слојевима по 20 цм са набијањем допотпуне збијености 

м3 6 

75. Насипање и планирање и набијање песка у рововима где су постављене 
инсталације водовода и канализације 

м3 8 

 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

76. Израда водоводне инсталације за санитарне потрошаче  у објекту, од 
полипропиленских пластичних цеви, са свим потребним спојкама и 
фиксирањем према упутству произвођача цеви. Ценом обухватити 
конзолне носаче цеви, причвршћене на зид а испод плафона, на 
размаку од 1.20 м 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

полипропилен ПВЦ цеви           ДН 20мм (1/2 ˝) м 75 
                                                       25мм ( 3/4˝) м 163 
                                                       32 мм ( 1˝) м 71 
                                                      40 мм ( 1 1/4˝) 
 

м 41 

77. Уградња кугластих пропусних вентила на водоводној инсталацији 
санитарних потрошача 
 
полипропиленски ПВЦ             ДН 20мм ( 1/2˝ ) 

 
ком  
 

 
5 
 
 

                                                ДН 25 мм ( 3/4˝ ) 
 

ком 28 

78. Уградња ˝пламафлекс˝ топлотне изолације на цеви топле воде, 
циркулационог вода и на цеви хладне воде које се постављају испод 
плафона 
                                                  Ø  20мм 

 
 
 
м 

 
 
 
75 

                                                  Ø  25мм м 163 
                                                  Ø  32 мм м 71 
                                                  Ø  40 мм   
 

м 41 

79. Набавка и уградња подног електро бојлера  запремине 300 л, бојлер  са 
прохромским казаном, електро грејачем 3x2кW и измењивачима 
топлоте. 

ком 1 

80. Набавка и уградња циркулационе пумпе за топлу воду, пумпа ДН 25 ком 1 

81. Набавка и уградња сливника тип ХЛ 77 Ø 100 са неповратном клапном у 
кухињском блоку, сливник са решетком израђеном од инокса      

ком 6 
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82. Монтажа канализационих одвода од ПВЦ канализационих цеви комплет 
са свим потребним рачвама и фазонским комадима и спојним гумицама 
са везивањем за конструкцију 

  

профил цеви                 Ø  50 мм м 12 
профил цеви                 Ø  110 мм м 98 

83. Израда и монтажа канализационих ПВЦ вентилација профил цеви                    
Ø  110 мм 

ком 5 

84. Набавка и постављањео одвајача масти из кухињског блока, одвајач 
типски, са уградњом у земљу  ЕЦО-ФПИ израђен од полиетилена са 
капацитетом протока од 1.00 л/сец. 

ком 1 

85. Спајање канализационих и водоводних цеви на постојећу инсталацију ком 2 

 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ   

86. Монтажа умиваоника димензије 500/400 мм заједно са славином за ТХ 
воду са монтажом на умиваоник, са одливним сифоном, држачем за 
сапун и пешкир 

ком 2 

87. Уградња зидних огледала, изнад лавабоа  димензије 60x40 цм са 
етажером 

ком 2 

88. Набавка, транспорт и монтажа комплетног конзолног трокадера од 
фајанса И класе са чесмом та ТХ воду и водокотлићем. На доводу 
монтирати чесму 1/2˝ са холендером 

ком 1 

89. Набавка и уградња једноручне чесме за ТХ воду са дугачком лулом и 
монтажом на судопер 

ком 12 

90 Набавка и уградња чесме са холендером, чесма Ø 20 мм ком 1 

 ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
Свака тачка предмера и предрачуна обухвата испоруку и монтажу свог 
наведеног главног и осталог помоћног материјала са свим потребним 
радовима за исправно функционисање. Избор опреме је од 
најквалитетнијих произвођача за сву инсталацију и опрему. 

  

91. Поништавање и укидање дела електроинсталација у простору који се 
преуређује. 

пауш 1 

92. Набавка испорука и постављање каблова за израду сијаличних и 
прикључних места проводницима одговарајућег  пресека и броја жила, 
који се полажу по зиду и плафону а према захтевима конструкције 
објекта. Комплет са свим инсталационим материјалом и повезивањем. 

  

-N2XN 5x2.5 мм2 м 80 
-N2XN-J3X2.5 мм2 м 140 
-N2XN-J 3x1,5 мм2 м 160 
-N2XN-J 2x1,5 мм2 м 40 

93. Набавка испорука и постављање каблова за израду прикључних места, 
проводницима одговарајућег пресека и броја жила, кој се полажу у поду 
у металним панцир цревима. Комплет са свим инсталационим 
материјалом и повезивањем. 

  

-ПП00-Y 4x35 + 1x35 мм2 м 25 
-ПВЦ цев Ø 75 мм м 23 
-ПП00-Y 5x16 мм2 м 40 
-метално панцир црево Ø 35 мм м 35 
-ПП00-Y 5x10 мм2 м 50 
-метално панцир црево Ø 26 мм м 55 

94. Набавка испорука и монтажа прекидача и прикључница према пројекту 
Комплет са повезивањем 

Ком  

-прекидач - једнополни прегибни ИП54 силумин ком 8 
-прекидач - наизменични прегибни ИП54 ком 4 
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-прикључница - монофазна ИП54 силумин ком 24 
-прикључница - трофазна ИП 54 силумин ком 8 

95. Набавка испорука и монтажа инкандесцентних светиљки. Комплет са 
сијалицама одговарајуће снаге. Број и снага сијалица су садржани у 
типској ознаци произвођача 

  

. С1 - плафонско зидна 1x(60 ; 100) W ИП 54 ком 8 
-С2 - флуо надградна 2x40 W ИП65 ком 18 
-С3 - флуо надградна 1x40 W ИП65 ком 14 
С4 - флуо паник 2x8 W ком 4 

96. Набавка испорука и монтажа помоћног разводног ормана РО кухиње, 
постављеног на зид према пројекту. Орман је типски. У орман уградити у 
складу са једнополном шемом следећу опрему 
-бакарне сабирнице  5xЦу 25x3мм    м' = 0.8м 
-заштитна струјна склопка Фид 100/0, 5А   ком = 1 
-Уградна Гребенаста склопка 100-10-У  ком = 1 
-аутоматске осигураче тип Л и то: 
                                    50А   ком = 6 
                                    32А   ком = 6 
                                    16А   ком = 21 
                                    10А   ком = 6 
                               резерва   ком = 1 
-натписне плочице и остали главни и помоћни  монтажни материјал 
Комплет са израдом свих веза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
комп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

97. Испитивање комплетне инсталације и прибављање потребних атеста о 
исправности ел. инсталације од надлежних организација 

 
комп 

 
1 

    
    
    
    
    
3)2)квалитет, количина и опис добара, радова или услуга 

Сви понуђени радови  морају се одрадити стручно и кавлитетно, у складу са захтевима 
наручиоца и правилима струке 

 

Количина   и    опис    радова    дати    су    у    тачки   3)1)   овог   дела    Конкурсне 
докумнетације, без накнадних радова 

 

3)3)начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 

На   дан   примопредаје   изведених  радова   добављач    даје   писмену  изјаву      о квалитету 
изведених радова. 

Добављач и надзорни одган Наручиоца воде грађевински дневник.  

Наручилац  и   Добављач  ће   записнички   констатовати  преузимање  изведених радова  – обим 
и кавлитет изведених радова 
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У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, Добављач  
мора  исте  отклонити  најкасније  у  року од  10    дана  од  дана  сачињавања записника о 
рекламацији. 

Гарантни  рок  за   радове   износи  минимум    2   (две)  године  од   примопредаје изведених  
радова,    уз   достављање  средства   обезбеђења  за  отклањање грешака у гарантном року 

3)4)рок извршења: 

Рок  извођења радова   је максимално  45  календарских дана  од  дана  увођења добављача у 
посао  

Добављач се уводи  у посао   од дана закључења Уговора 

О увођењу Добављача у посао   саставља  се посебан записник и то се констатује у 
грађевинском дневнику. 

Понуђач  који  буде   изабран као  најповољнији  дужан  је  пре   увођења  у  посао достави  
Динамички план  радова. 

До продужења уговореног рока за извођење предметних радова  може  доћи  само у случају   
наступања   ванредних   догађаја   који   се   нису    могли   предвидети   у   време закључења  
Уговора,  као  што   су:   земљотрес,  поплава  или   нека  друга  елементарна непогода, мере 
државних органа, настанак у току извођења радова  околности које нису биле   предвиђене  
планско-техничком   документацијом   (  појава   клизишта,  подземних вода, веће улегнуће 
земљишта  и сл.). 

Понуђач је дужан да се приликом извођења прдметних радова  примењује све 
потребне мере заштите  у складу са одредбама  Закона о безбедности и здравља  на раду и 
подзаконских аката донетих на основу тог закона. 

 

3)5)место извршења : 

објекат Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић” Бела Црква,Милетићева 55 

3)6)евентуалне додатне услуге и сл 

Нису  предвиђени 

 

4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
Ова конкурсна  документација не садржи техничку документацију и планове 

 

Предметни радови  се изводе  на  основу Идејног пројекта  санације  и адаптације  

Књига 1.Идејни пројекат санације E-40/14- ПАВИЉОН 1 

Књига 2. Идејни пројекат санације E-47/14- ПАВИЉОН 2 

Књига 3. Идејни пројекат санације-E-48/14-АМБУЛАНТА 

Књига 4. Идејни пројекат санације-E-49/14-КУХИЊА 
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5)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  
ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ИСТИХ 

 

5.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛАНА 75. 

 

 
Ред
ни 
бро
ј 

 
Услов из члана 75.ЗЈН 

 
      Докази из члана 75. ЗЈН 

 
 
Испуњено
ст услова 

1. да је регистрован код 
надлежног органа,односно 
уписан у одговарајући регистар  

Извод из Агенције за привредне регистре ДА НЕ 

2. да он и његов законски 
заступник није осуђиван за неко 
од кривичних дела против 
привреде,кривична дела против 
животне средине,кривично 
дело примања и давања 
мита,кривично дело преваре 

Извод из казнене евиденције основног 
суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица,односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица; извод из казнене евиденције 
Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду; 
уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског 
заступника. 

ДА НЕ 

3. да му у року од две године пре 
објављивања јавног позива 
није изречена правоснажна 
судска или управна мера 
забране обављања делатности 
која је предмет јавне набавке 

За судску меру потврда надлежног 
Привредног суда,за управну меру потврда 
надлежног Прекршајног суда или 
надлежног управног органа. Наведене 
доказе може да замени потврда Агенције 
за привредне регистре Републике Србије. 
Доказ: Потврда издата после 
објављивања позива за подношење 
понуда, и то: за судску меру потврда 
Привредног суда,за управну меру потврда 
Прекршајног суда или надлежног управног 
органа. Наведене доказе може да замени 
потврдља Агенције за привредне регистре 
Републике Србије. 

ДА НЕ 

4. да је измирио доспеле порезе и 
друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној 
територији 

а)Уверење Министарства финансија-
пореске управе о плаћеном 
порезу,доприносу и другим јавним 
дажбинама, и 
б)Уверење Службе за утврђивање и 
наплату локалних прихода 
градске,односно општинске управе 

ДА НЕ 
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5. 
 
 

важећа дозволу 
надлежног органа за 
обављање делатности која 
је предмет јавне набавке 
 

-------------- ДА НЕ 

6. 
 

 
Потписан и оверен  
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА 
ОСНОВУ ЧЛАНА 75. 
СТАВ  2. ЗЈН 

*изјава  мора  да  буде   
потписана  од  стране   
овалшћеног  лица   понуђача  
и  оиверена  печатом. 
Уколико понуду подноси 
група понуђача Изјава мора  
бити  потписана од стране  
овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом 

 
ДА НЕ 

 

5.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛАНА 76. ЗЈН 

 
1. 
 
 
 
 

да располаже неопходним 
финансијским  капацитетом 

Извештај о бонитету за јавне набавке-
образац БОН-ЈН 2011,2012,213 који издаје 
Агенција за привредне регистре или 
биланс стања и успеха са мишљењем 
овлашћеног ревизора (ако подлеже 
ревизији) 
 

ДА 
 

НЕ 

2. 
Да располаже неопходним  
пословним капацитетом 

1. 
-Потврде наручилаца о извршеним истим 
или сличним радовима на реконструкцији 
или санацији или адаптацији на најманје 5 
(пет)објекта минималне вредности-укупно 
35.000.000,00-стручне референце за 
период од пет година-
2009,2010,2011,2012,2013. 
 
2.)да има успостављен и применљив: 
-систем менаџмента квалитетом у складу 
са захтевима стандарда ISO 9001 или 
-систем заштите животне средине и 
превенције заштите у складу за захтевима 
стандарда ISO 14001,или 
-систем заштите здравља и безбедности 
на раду у складу са захтевима  стандарда 
OHSAS 18001 
 

ДА 
 

 
НЕ 
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3. да располаже довољним 
техничким капацитетом 

Изјава о техничкој опремљености  
Да располаже са минимумом: 
-један камион минимум носивости 2.5t, 

-1 комби за превоз минимум 1t, 

 

 

ДА НЕ 

4. да располаже довољним 
кадровским капацитетом 

Да има у радном односу односно радно 
ангажована следећа лица: 
 
1) 1 (један) дипломирани инжењер 
архитектуре лиценце број:400 или 401 
 
2)   1 (један) дипломирани грађевински 
инжењер високоградње лиценце 410 или 
411 или 412. 
3) 1 (један) дипломирани инжењер 
електротехнике ниског и средњег 
напона:лиценца број :450 
4)минимум  1 (једно) лице које поседује 
Уверење о положеном стручном испиту о 
практичној оспособњености за обављање 
послова безбедности и здравља на раду. 
5)минимум 20 (двадесет) запослених 
односно радно ангажованих лица  

ДА НЕ 

 

 

5.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ  ЧЛАНА 75. И 76 

5.4.1.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног 
суда-за правна лица. 
Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за 
предузетнике. 
Напомена:  
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више 
подизвођача доставити за сваког од њих 
---------------------------------------  

*неоверене фотокопија 

извод из регистра надлежног органа 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
-извода  из   регистра  Агенције  за  привредне регистре  односно  извод    из 
регистра надлежног Привреног суда 
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ПРЕДУЗЕТНИК: 
-извод   из   регистра   Агенције  за  привредне  регистре   односно   извод    из 
одговарајућег регистра 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/ 
орган надлежан за издавање: 
-Агенција за привредне регистре (за правна лица  и предузетнике) 
-Привредни суд (за правна лица  и друге субјекте за које није надлежан други 
орган) 

 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,кривична 
дела против животне средине,кривично дело примања и давања мита,кривично дело преваре.Потврда 
надлежног суда и надлежне полицијске управеМУП-а 

потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а 
*не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда 

*уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
потврду достави за сваког законског заступника 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
-извод из казнене евиденције: 
1)правно лице – уверење надлежног суда 
2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе  МУП-а 
да правно лице  и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан  организоване криминалне групе, 
-кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине, 
-кривично дело примања или давања  мита 
-кривично дело преваре 
ПРЕДУЗЕТНИК: 
-извод из казнене евиденције: 
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
да предузетник није осуђиван за: 

-неко од кривичних дела као члан  организоване криминалне групе, 
-за кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине 
-кривично дело примања или давања  мита 
-кривично дело преваре 

  
    

      
          

          
    
     
       
   

    
 

  
                    

              
     

 
                    

      
 

 
           
                   

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
-извод из казнене евиденције: 
1) уверење надлежне полицијске управе МУП 
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан  организоване криминалне групе, 
-кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине, 
-кривично дело примања или давања  мита 
-кривично дело преваре 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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орган надлежан за издавање: 
 

ПРАВНА ЛИЦА: 
-извод  из   казнене  евиденције   основног суда и вишег суда  на   чијем 
подручју  је  седиште  домаћег правног лица  односно седиште  представништва 
или огранка страног правног лица 

 
-извод   из   казнене   евиденције   Посебног одељења (  за   организивани 
криминал)  Вишег суда у Београду 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

 
-уверење из  казнене евиденције  надлежне полицијске управе МУП-а за 
законског  заступника (захтев се  може  поднети према  месту  рођења али    и 
према  емсту пребивалишта). 

 
ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
-уверење  из   казнене  евиденције   надлежне полицијске управе МУП-а 
(захтев    се    може     поднети    према     месту     рођења    или     према     месту 
пребивалишта). 

 

Напомена: 
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 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) 

 
Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда . 
---------------------------------------  

*неоверене фотокопије 

3.да му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска или 
управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке 

потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију 
привредних субјеката 

*не могу бити старије од 2 месеца пре отварања понуда 
*морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда 
*да није изречена мера која је на снази у време објављивања позива 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
-потврде привредног и прекршајног суда  да  му  није  изречена мера  забране 
обављања делатности, 
или 

потврда   Агенције   за   привредне  регистре   да    код   овог   органа   није 
регистровано  да   му   је   као  привредном  друштву  изречена  мера   забране 
обављања делатности 
ПРЕДУЗЕТНИК: 
-потврда  прекршајног  суда   да  му  није   изречена  мера   забране  обављања 
делатности 
или 
потврда   Агенције   за   привредне  регистре   да    код   овог   органа   није 
регистровано  да   му   је   као  привредном  субјекту   изречена  мера   забране 
обављања делатности 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
-потврда  прекршајног  суда   да  му  није   изречена  мера   забране  обављања 
одређених послова 

орган надлежан за издавање: 
-Привредни суд према  седишту правног лица 
-Прекршајни суд  према  седишту правног  лица  односно 

предузетника/физичког лица или 
-Агенција за привредне регистре  за правна лица  и предузетнике 

Напомена: 
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 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) 

---------------------------------------  
*неоверене фотокопије 

4.да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
-уверење  Пореске управе   Министарства финансија  да  је  измирио  доспеле 
порезе  и доприносе и 
-уверења  надлежне  локалне самоуправе да  је  измирио  обавезе   по  основу 
изворних локалних јавних прихода 
ПРЕДУЗЕТНИК: 
-уверење  Пореске управе   Министарства финансија  да  је  измирио  доспеле 
порезе  и доприносе и 
-уверења  надлежне  управе  локалне самоуправе  да  је  измирио  обавезе   по 
основу изворних локалних јавних прихода 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
-уверење  Пореске управе   Министарства финансија  да  је  измирио  доспеле 
порезе  и доприносе и 
-уверења  надлежне  управе  локалне самоуправе  да  је  измирио  обавезе   по 
основу изворних локалних јавних прихода 
орган надлежан за издавање: 
-Република   Србија   Министарство   финансија   Пореска  управа   Регионални 
центар   -                     Филијала/експозитура  -                    према   месту 
седишта  пореског обвезника правног лица, односно према  пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 
одређене врсте  јавног прихода. 

 
- Град  односно општина – градска односно општинска пореска управа према 
месту   седишта   пореског  обвезника  правног  лица,  односно  према 
пребивалишту  физичког  лица,  односно  прописаној  надлежности  за 
утврђивање и наплату одређене врсте  јавног прихода. 
*уколико  локална (општиснка)  пореска управа у  својој  потврди наведе  да 
се  докази  за  одређене изворне  локалне  јавне  приходе  прибављају  и  од 
других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз 
потврду локалне пореске управе    приложи и потврде осталих  локланих 
органа/организација/установа 
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Напомена:  
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити 

уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације 
 

 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) 
---------------------------------------  

*неоверене фотокопије 

5.-важећа дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке 

/За ову предметну набавку није потребна посена 
дозвола 

6.Потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ  2. 
ЗЈН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*изјава  мора  да  буде   потписана  од  стране   овалшћеног  лица   понуђача  и  оиверена  
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора  бити  потписана од стране  
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

5.4.2.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Располаже неопходним финансијским капацитетом: 

 

Неопходан финансијски капацитет: 

- да  понуђач у претходне три пословне године (2011,2012,2013.година) није пословао са губитком 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 
регистре са подацима о претходне три пословне године обрачунске године или биланс са мишљењем 
овлашћеног ревизора за све три обрачунске године (2011.2012. и 2013.) уколико је предузеће у обавези да 
врши ревизију, или извод из тог биланса стања, а ако понуђач послује краће од три године,прилаже се 
биланс стања и успеха за период пословања. 

орган надлежан за издаваље: 

www.APR.gov.rs/Registri/Finansijskiizveštajiboniteti/Naručivanjeobrazaca 
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2. Располаже неопходним пословним капацитетом: 

Неопходан пословни капацитет: -1) Потврде наручилаца о извршеним истим или сличним радовима на 
реконструкцији или санацији или адаптацији на најманје 5 (пет)објекта  вредности-укупно за све објекте 
35.000.000,00-стручне референце за период од пет година-2009,2010,2011,2012,2013. 

Доказ:Списак  најважнијих  изведених радова   на  реконструкцији  и/или санацији   и 
адаптацији   и/или текућем   и   инвестиционом   одржавању   на најмање   5   (пет)  објекта   
, са износима,  датумима    и    

листама    купаца   односно  наручилаца  (ОБРАЗАЦ СПИСАК  НАЈВАЖНИЈИХ   
ИЗВЕДЕНИХ  РАДОВА)   потписан  и   оверен   од стране  понуђача (оригинал потпис и 
печат) и 

-стручне референце – потврде (ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ)  које  прате  списак најважнијих  
изведених  радова,  потписани  и  оверени  од  старне   издаваоца потврде (оригинал  потпис 
и  печат), са  прилагањем копија  уговора и  копија оверених окончаних ситуација (прва и 
последња страна) 

 

*понуђач је у обавези да Списак најважнијих изведених радова    да на ОБРАСЦУ СПИСАК 
НАЈВАЖНИЈИХ   ИЗВЕДЕНИХ   РАДОВА,   а   стручне   референце   –   потврде   на   
ОБРАСЦУ ПОТВРДЕ, који чине  саставни део Конкурсне докумнетације.Наручилац 
дозвољава да понуђач поднесе уз  понуду стручну референцу – потврду и на обрасцу 
наручиоца/купца  под  условом  да иста садржи све елементе  као и Образац потврде  
Наручиоца из Конкурсне документације, са оригиналним потписом и печатом. 

 
2.)да има успостављен и применљив: 
 
-систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001 или 
-систем заштите животне средине и превенције заштите у складу за захтевима стандарда ISO 14001,или 
-систем заштите здравља и безбедности на раду у складу са захтевима  стандарда OHSAS 18001 
 Доказ:акредитована сертификациона кућа 
 

 3.  Располаже довољним техничким капацитетом: 

Довољан технички капацитет: поседовање минимално следеће опреме: 

-један камион минимум носивости 2.5t, 

-1 комби за превоз минимум 1t, 

- ситни ручни алат и опрема. 

Доказ: Изјава понуђача и фотокопија пописне листе и књиговодствене картице основних средстава или 
уговор о закупу, лизингу и саобраћајна дозвола за моторна возила. (Напомена: уговор о закупу треба да се 
односи на временски период од најмање 12 месеци рачунајући од дана отварања понуде). 

 

4. .  Располаже довољним кадровским  капацитетом. 

Довољан кадровски капацитет: да има на неодређено време или ангажованих другим уговором у складу са 
Законом о раду следеће структуре запослених , 
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1) 1 (један) дипломирани инжењер архитектуре лиценце број:400 или 401 
 
2)   1 (један) дипломирани грађевински инжењер високоградње лиценце 410 или 411 или 412. 
 
3) 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике ниског и средњег напона:лиценца број :450 
 
4)минимум  1 (једно) лице које поседује Уверење о положеном стручном испиту о практичној 
оспособњености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 
 
5)минимум . 20 –двадесет ангажованих радника 
 

 

Доказ:  

1) изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за  понуђача, 
који  ће  бити  одговорни за  извршење уговора, као и  о лицима одговорним  за  контролу  
квалитета,  потписана  и  оверена  од  стране овлашћеног лица  понуђача. У Изјави  навести 
имена  лица  са назнаком радног места 

*Изјава   се   даје   на   ОБРАСЦУ  ИЗЈАВА  О   КЉУЧНОМ   ТЕХНИЧКОМ 

  ОСОБЉУ  И   ДРУГИМ 

ЕКСПЕРТИМА КОЈИ  РАДЕ  ЗА   ПОНУЂАЧА -  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ- из   Конкурсне 
документације 

2)важећа  лиценца  (за  дипл. инжењера архитектуре ,  дипл.грађевинског инжењера,   и 
дипломирани инжењер електротехнике ниског и средњег напона) ИКС са  потврдом о 
важности исте за лице наведено у Изјави односно да именованим лицима  одлуком суда части 
иста лиценца није одузета 

*дозвољено  је  да  једно  лице  истовремено поседује  више  лиценци и/или  уверења и  
тиме  се сматра   да   понуђач   испуњава  услове    у   погледу  броја   лица   са   
појединачним   траженим лиценцама и/или уверењима 

3)Уверење  издато од   старне Управе  за безбедност и  здравље на раду   
Министарства рада   о   положеном  стручном  испиту   о   практичној оспосбљености  за  
обављање  послова   безбедности  и  здравља   на  раду  за лице наведено у Изјави; 

*понуђач  може  да има  ангажовано правно лице  односно предузетника који  имају  
лиценцу за обављање послова безбедности и здравља  на  раду  издату од стране  
надлежног министарства рада  Републике Србије. Понуђач  је   у   обавези  да  достави  
Уговор  о  ангажовању  правног  лица   односно предузетника. 

копије  уговора о  раду односно уговора о  радном ангажовању  за лица  тражена 
кадровским капацитетом 

одштампан ППП-ПД образац за месец  који претходи месецу  у којем је објављен Позив  за 
предметну набавку 

Понуђач је  дужан да  за  подизвођаче достави  доказе о испуњености 
обавезних 
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услова  из  члана  75. став  1. тач. 1) до  4) ЗЈН –  услови   из  тачке 1  до  4. 
дела  5.2.1. Конкурсне докумнетације Додатне  услове  подизвођач 
испуњава на исти  начин као и понуђач 

Сваки понуђач из  групе понуђача мора  да испуни обавезне услове  из  
члана  75. став  1. тач. 1) до 4) и став  2. ЗЈН –услови   под  редним  бројем  
1., 2., 3., 4. и 6.  дела 5.3.1. Конкурсне документације. Додатне   услове   
испуњавају  заједно. 

 

Докази  о   испуњености   услова    могу   се   достављати   у   неовереним   копијама,   а 
Наручилац може  пре  доношења одлуке  о  додели  уговора,  захтевати од  понуђача, чија  је 
понуда  на   основу  извештаја   комисије   за  јавну   набавку  оцењена  као  најповољнија,   да 
достави  на увид  оригинал или оверену копију свих  или појединих доказа. 

 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. 

На основу  члана  78. став 5. и члана  79. став 5. ЗЈН лице  уписано у регистар понуђача није  
дужно да  приликом подношења понуде доказује  испуњеност обавезних услова  

( члан75. став  1. тач.1 до 4. ЗЈН)  односно Наручилац не може  одбити  као неприхватљиву, 
понуду зато  што  не  садржи доказ  одређен ЗЈН  или  Конкурсном документацијом,  ако је  
понуђач, навео  у понуди интернет страницу на  којој су  тражени подаци јавно  
доступни.Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача , 
уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН. 

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.У предметном поступку  и  јавној набавци не  спроводи се електронска 
лицитација. 

Ако понуђач има  седиште   у  другој  држави,  Наручилац може  да  провери  да  ли  су 

документи   којима    понуђач   доказује    испуњеност   тражених   услова    издати    од   стране 
надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што  она  до  тренутка  подношења понуде нису   могла  бити  издата   по  прописима 
државе у којој понуђач има седиште  и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
Наручилац ће  дозволити понуђачу  да  накнадно достави   тражена документа у  примереном 
року. 

На основу члана  79. став  9. ако се у држави у којој понуђач има  седиште  не  издају 

докази из  члана  77. ЗЈН,  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. ОБРАЗАЦ 
ИЗЈАВЕ НА  ОСНОВУ ЧЛАНА 79.  СТАВ  9. ЗЈН  чини  саставни део  ове Конкурсне 
докумнетације 
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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 прописан начин. 

2)текст  изјаве  о  поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона:понуђач  је  у 
обавези  да  , на  Обрасцу   из  Конкурсне  документације,  уз  понуду,  достави   потписану и 
оверену Изјаву  о  поштовању обавеза   из  члана  75. став  2. Закона о  јавним  набавкама.. У 
супротном понуда ће се одбити  као неприхваатљива. 

3) текст изјаве  уколико се  испуњеност услова доказује  изјавом  из члана 77. став 
4. Закона:с  обзиром  на  то да  се  не  ради  о спровођењу поступка јавне  набавке мале 
вредности и преговарачког поступка из  члана  36. став  1. тач. 2) – искључива права  и 3) – 
хитност  ЗЈН  чија   је   процењена  вредност  мања   од   износа    из   члана   39.  став   1.  ЗЈН 
(3.000.000,00  динара), Наручилац не дефинише текст изјаве у смислу  члана  77. став 4. ЗЈН. 

 

4)прецизно  навођење доказа у случају  доказивања испуњености услова на начин 
прописан чланом 77. став 5. Закона:с  обзиром  на то да се не ради  о спровођењу 
поступка из  члана  36. став  1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне  испоруке добара, додатне  услуге 
или   радови,  понуђачи  у  ликвидацији   и  набавке  на  робним   берзама,  Наручилац  није  у 
обавези да  прецизно  наведе   доказе у  случају  доказивања  испуњености  услова   на  начин 
прописан чланом  77. став 5. ЗЈН 

5) обавештење  да   понуђач није  дужан да   доставља доказе  који  су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: 

На основу члана  79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља  следеће  доказе који су 
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН 

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/


Page 26 of 94 
 

26 
 

6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ ПОНУДУ 

Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини понуду према упутству 
Наручиоца. 

6.1.ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуда и сва конкурсна документација која се односи  на понуду, а која се размењује између понуђача и 
наручиоца, биће на српском језику. 

6.2.ПРИПРЕМА И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДА 

Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Сви документи у понуди треба да буду  повезани јемствеником, тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се не оштете листови. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име подносиоца понуде. 

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје исправке морају бити 
парафиране од лица које је потписало понуду. 

Понуде се подносе у коверти непосредно или путем поште на адресу:Специјална блница за плућне 
болести „Др Будислав Бабић“,26340 Бела Црква, ул.С.Милетића бр.55, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“- јавна 
набавка радови на санацији објекта  Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић” Бела 
Црква ЈНОП 6/2014 

  На полеђини написати назив понуђача,адресу и телефон особе за контакт. Понуде се подносе у 
затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 

Обавезни садржај понуде од чега зависи прихватљивост понуде 

АКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА 

обавезна документа која понуђач мора да достави: 
1. Доказе о испуљености услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

2. Образац понуде са 
табеларним делом понуде 

3. Модел уговора 

4. Образац структуре цена 

5. Образац трошкови припреме понуде-само ако понуђач искаже 

6. Образац изјаве  о независној понуди 

7. Образац изјаве на основу чл. 75. СТАВ 2.ЗЈН 

8. Образац ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 79.ЗЈН-само ако 
понуђач има седиште у другој држави 

9. Остали Обрасци (од 14)1-14)6) 
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АКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  ДОСТАВЉА 

обавезна документа која понуђач мора да достави ако наступа са подизвођачем 

1. Доказе о испуљености услова  из члана 75. и 76. ЗЈН 

2. Образац понуде са 
табеларним делом понуде 

3. Образац општи подаци о подизвођачима 

4 Модел уговора 

5 Образац структуре цена 

6 Образац трошкови припреме понуде-само ако понуђач искаже 

7 Образац изјаве  о независној понуди 

8. Образац изјаве на основу чл. 75. СТАВ 2.ЗЈН 

9. Образац ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 79.ЗЈН-само ако 
понуђач има седиште у другој држави 

10. Остали Обрасци (од 14)1-14)6) 
 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

обавезна документа када наступа група понуђача 

1. Доказе о испуљености услова  из члана 75. и 76. ЗЈН 

2. Образац понуде са 
табеларним делом понуде 

3. Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача 

4 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

5 Модел уговора 

6. Образац структуре цена 

7. Образац трошкови припреме понуде-само ако понуђач искаже 

8. Образац изјаве  о независној понуди 

9. Образац изјаве на основу чл. 75. СТАВ 2.ЗЈН 

10. Образац ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 79.ЗЈН-само ако 
понуђач има седиште у другој држави 

11. Остали Обрасци (од 13)1-13)6) 
 

Наручилац  задржава право, са чиме је понуђач, у моменту подношења понуде сагласан, 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.  
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АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице  понуђача потписује и 
оверава  печатом  све обрасце  из табеле  1. 

АКО   ПОНУЂАЧ  ПОДНОСИ  ПОНУДУ   СА   ПОДИЗВОЂАЧЕМ   овлашћено  лице 
понуђача потписује и оверава  печатом  све обрасце  из табеле  2. 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача 
може да се определи да обрасце  дате у Конкурсној докумнетацији потписују и оверавају  печатом  
сви  понуђачи из  групе понуђача или  група понуђача може  да  одреди једног   понуђача  из   
групе  који   ће   потписивати  и  оверавати  печатом   обрасце   дате   у Конкурсној   
документацији   (Споразум),  изузев Обрасца  изјаве  о независној  понуди и Обрасца изјаве на 
основу члана 75. став 2. ЗЈН који  морају  бити  потписани и  оверени печатом  од стране  сваког 
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да   један   од   понуђача  из   
групе  понуђача  потписује   и   печатом    оверава    обрасце   из Конкурсне документације 
(изузев два наведена) то питање треба  дефинисати Споразумом којим   се   понуђачи  из   групе  
понуђача  међусобно  и   према   Наручиоцу  обавезују   на извршење јавне набавке, а који чини  
саставни део заједничке поснуде сходно  члану  81. ЗЈН,како је то и објашњено у тачки 9) овог 
дела Конкурсне документације 

6.3.ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА 

Јавно отварање понуда отпочеће 22.01.2015.године  у просторијама Специјалне болнице за плућне 
болести “Др Будислав Бабић”, 26340 Бела Црква, ул.С.Милетића бр.55, са почетком у 12:00 часова. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници подносилаца понуда који присуствују отварању понуда 
предају Комисији овлашћење за заступање подносиоца. 

Било какве промене у садржини понуде које би евентуално подносилац понуде учинио током рада комисије 
неће се узимати у разматрање. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени представници 
подносилаца понуда. 

 

6.4.ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована  у више целина (партија). 

6.5  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
        Подношење понуде са варијантама није дозвољено 

6.6.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.  

1. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Специјална болница за плућне 
болести “Др Будислав Бабић”, Бела Црква, С.Милетића бр.55 

„Измена понуде за јавну набавку број:  6/2014-, - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку број:  6/2014-, - НЕ ОТВАРАТИ ”или 
„Опозив понуде за јавну набавку број:  6/2014-,  - 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  
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    мења своју  понуду. 
6.7. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем 
6.8. Понуда са подизвођачем 

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

6.9. 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:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем; 

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4. понуђачу који ће издати рачун; 
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
7. Лице  или лица одговорна  за извшење уговора. 

     Споразум из става 2. ове тачке, понуђач мора доставити Наручиоцу уз своју  
     понуду, у супротном   његова ће    понуда  бити одбијена  као неприхватљива. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су  
наведени у поглављу 5. 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 ј 
авне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају  
задругари. 
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6.10. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих  
         зависи прихватљивост Понуде 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године од дана примопредаје радова. 
За materijale , опрему,  и инсталације коју понуђач уграђује, важи гаранција произвођача истих, с тим 
што је добављач дужан да сву документацију: атесте, декларације , гарантне листове произвођача, 
заједно са упуствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу у моменту испоруке и уградње  и 
пуштања истог у пробни рад, односно пре достављање Наручиоцу  рачуна  за исплату уговорене цене. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Наручилац искључује могућност плаћања аванса. 

Завршени радови   се плаћају максимално у року од 45 календарских дана од дана испостављања рачуна 
и потписаног и оверенг грађевиског дневника  у којој се констатује да изведени радови квалитативно и 
квантитивно .одговарају  техничкој спецификацији и након предаке Изјаве од стране добављача о 
квалитетно извођеним радовима.- 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Радови се изводe на објекту   Болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“у Белој Цркви. 

Рока важења Понуде: 
  Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) 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. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од 
траженог, то ће  бити  битни недостатак понуде и  наручилац ће  сходно   члану   106. став   

1. тачка 4) ЗЈН такву понуд одбити  као неприхватљиву. 
 Друге околности од  којих зависи прихватљивост понуде:  
Понуда  ће се се одбити  као неприхватљива и у следећим  случајевима: 

-уколико понуђач понуди гарантне рокове који су краћи од минимално захтеваних 
-уколико понуђач понуди дужи  рок извођење радова  од захтеваног 

 - уколико понуђач захтева аванс 
 

 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. 
Цене у понуди су  фиксне и не могу се мењати.  

Понуђач је дужан да у понуди наведе јединичну цену радова  у динарима У  цену је потребно  
урачунати: 
 
• превоз; утовар и истовар материјала; 
• цену материјала 
• цену рада;   
• осигурања и сл.                                                                                                                          

 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац може поступити  у складу са чланом 92. 
Закона  
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6.11 податке 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 у случају  јавних  набавки код којих  је  позив 
за подношење понуде објављен на страном језику: 

Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs 
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs 
Министарство правде  Републике Србије – www.mpravde.gov.rs 
Министарство  за  рад,  запошљавање,  борачка  и  социјална  питања  Републике 
Србије – www.minrzs.gov.rs 

Министартво рударства и енергетике - www.merz.gov.rs 

 

6.12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима  
         обезбеђења испуњења  обавеза Понуђача   

 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,  односно група понуђача,  
је у обавези да уз понуду достави: 
• бланко меницу са меничним овлашћењем, за , озбиљност понуде, за добро извршење посла и  

за отклањање грешака у гарантном року .  
•  

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

-бланко,  соло   меница   са   меничним  писмом/овлашћењем   ,катоном  депонованих 

потписа и копијом  потврде о регистрацији бланко соло  менице, која се предаје уз п о н у д у . 

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. 

Меница  мора  бити  регистрована у Регистру  меница  Народне  банке Србије  у складу са 
Одлуком о ближим  условима, садржини и начину вођења регистра меница  и овлашћења 
(«Службени гласник РС»,  бр.56/2011)  а  као доказ   понуђач уз  меницу   доставља  копију 
захтева  за  регистрацију  менице   (са  датумом издавања  менице,  серијским  бројем 
менице, основом издавања  - гаранција  за озбиљност понуде),  овереног од  своје  
пословне банке. У супротном понуда ће  се  одбити  због битних недостатака као 
неприхватљива. 

Садржина:Бланко  соло  меница  мора  бити  безусловна, платива на  први  позив, не 

може   садржати  додатне   услове   за  исплату,  краће  рокове  од  рокова  које   је   одредио 
Наручилац,  мањи   износ   од   онога  који   је   одредио   Наручилац  или   промењену  месну 
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница  мора да садржи потпис и печат 
понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора  да садржи (поред осталих  података) и 
тачан  назив  корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет  јавне набавке 

 број  ЈН  и  назив   јавне  набавке, износ   на  који  се  издаје  –  5%   од  укупне  вредности 
понуде и у динарима без  пореза, са навођењем рока важности –   30  дана  дужи  од дана 
отварања понуде. 

 У  случају  подношења  заједничке  понуде  понуђачи  (чланови  заједничке  понуде- 

групе понуђача) могу дати  једну  гаранцију  прибављену од стране  само  једног  члана  или 
више  гаранција од свих  чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може 
бити  мања од 5%  од укупне вредности уговора без пдв. 

Изабрани Понуђач је дужан да достави гаранције пословне банке за: 

http://www.mfin.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpravde.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
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− Гаранцију за добро извршење посла у договореном року у висини од 10% од уговорене цене 
радова; 

− Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал 
банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату вредност 
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  

− Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора да се продужи. 

− Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора, са 
роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 

− Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство 
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске 
гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да 
ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, 
а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета 
радова и материјала.  

− Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  

−  
 

6.13. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља Понуђачима на  
        располагање,  укључујући и њихове Подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користитити 
само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде 
који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране Наручиоца није дозвољено, 
без претходне писмене сагласности понуђача.  
Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом 
и печатом.  

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену      
елемената критеријума и рангирање понуде 

6.14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем  
        понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем:  поште-препоручене пошиљке на адресу 
наручиоца, Болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“26340 Бела Црква,Милетићева 
55,електронске поште на e-mail tenderi@spbbelacrkva.org или факсом на број 013-851-001  

 тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
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 
исти објавити на Порталу јавних набавки.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр.6/2014-Радови 
на санацији објекта Болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“26340 Бела Црква,Милетићева 
55. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.  

mailto:tenderi@spbbelacrkva.org
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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. Закона. 

 
6.15. Додатна објашњења од Понуђача после отварања Понуда и контрола код Понуђача  
односно   његовог Подизвођача 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 
а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико 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 
 

6.16. Додатно обезбеђење испуњења уговорниох обавеза Понуђача који се  
         налазе на списку негативних рефенци 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје 
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама набавке, за период од претходне три 
године. 
Доказ може бити: 

 1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 
 2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза; 

 3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
 4. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 
 5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
 6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
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.  
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу 
са чланом 83. Закона, 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 укупне вредности 
уговора 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. 

6.17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу    
          којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки  
           елемент критеријума. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „ЕКОНОМСКИ 
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА 
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Рбр. Назив пондера Број 
пондера Критеријум 

11.. Цена 70 

по формули: 

 

P – број пондера 

Pмаx – максималан број пондера 

Cnp – најнижа понуђена цена 

Cp – понуђена цена  

2.2 Рок израде 

 

 

30 

• до   15 радних дана –  30 пондера  
• до   25 радних дана –    20 пондера 
• до   45 радних  дана  –  10 пондера 

 

 

 
 
Уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прихватљива и који је понудио ЕКОНОМСКИ 
НАПОВОЉНИЈУ ПОНУДУ. 

6.18. Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу    
         уговора у ситуацији  када постоје две или више понуда са једнаким  
         бројем пондера 

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 
је понудио краћи рок завршетка радова. 

 
6.19. Коришћење патената 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. 
 

6.20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права Понуђача 
Понуђач може да поднесе захтев  за заштиту права. 

Захтев  за заштиту права  подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за 
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: tenderi@spbbelacrkva.org или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Болница за плућне болести Др.Будислав 
Бабић,26340 Бела Црква,С.Милетића 55 

 Захтев  за  заштиту права   може  се  поднети  у  току  целог поступка  јавне  набавке, 
против сваке радње  наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

Захтев  за заштиту права  којим се оспорава врста  поступка, садржина позива за 
подношење  понуда  или   конкурсне  документације   сматраће   се   благовременим  ако  је 
примљен   од  стране   наручиоца  најкасније  седам  дана   пре   истека  рока  за  подношење 
понуда,  без   обзира   на   начин  достављања.  У  том  случају   долази   до  застоја   рока  за 
подношење понуда. 

p

np

C
C

PP ⋅= max

mailto:tenderi@spbbelacrkva.org
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После  доношења одлуке  о  додели  уговора и  одлуке о  обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права  је десет дана од дана пријема одлуке. 

На достављање захтева за заштиту права  сходно  се примењују одредбе  о начину 
достављања одлуке из члана  108. ст. 6. до 9. ЗЈН. 

Одредбе  члана   108. ст. 6. до  9. ЗЈН сходно   се  примењују  на  одлуку о  обустави 
поступка. 

Примерак захтева за заштиту права  подносилац истовремено доставља  Републичкој 
комисији. 

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 захтева из става  3.   члана  149. ЗЈН, а 
подносилац захтева га није поднео  пре истека тог рока. 

Ако је  у  истом  поступку јавне  набавке поново поднет  захтев  за  заштиту права  од 
стране  истог подносиоца захтева, у том захтеву се не  могу оспоравати радње  наручиоца за  
које  је  подносилац  захтева  знао   или  могао  знати   приликом  подношења претходног 
захтева. 

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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права  је дужан да на број рачуна Буџета  Републике 
Србије, наведен у подтачки 21)2) ове тачке,  уплати таксу у износу: 

1.  Такса за  жалбу   на  закључак Управе  за  јавне  набавке из  члана  83.  Закона о 
јавним набавкама: 

У поступку по  жалби  на  закључак Управе  за  јавне  набавке из  члана  83. Закона о 
јавним  набавкама,  без  обзира   на  то  колика је  процењена  вредност јавне  набавке или 
понуђена цена  понуђача којем  је  додељен  уговор, као и  без  обзира   на  врсту  поступка 
јавне набавке износи 15.000 динара. 

2. Такса за   захтев    за   заштиту  права    поднет    у   поступку  јавне   набавке  мале 
вредности   и   преговарачком   поступку   јавне    набавке   без    објављивања    позива   за 
подношење понуда: 

У   поступку  јавне   набавке  мале   вредности  и   у   преговарачком  поступку   без 
објављивања позива за подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без обзира  на то: 

- да  ли  се захтевом за  заштиту права  оспоравају  радње  наручиоца предузете пре 
или после  истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 
- колика је процењена вредност јавне набавке; 
- колико износи понуђена цена  понуђача коме је додељен  уговор о јавној набавци. 
3. Такса за захтев  за заштиту права  поднет  у јединственом поступку јавне набавке 

(без партија): 
1)Уколико се захтевом за заштиту права  оспорава врста поступка јавне набавке, 

садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне 
документације  или   друге  радње   наручиоца  предузете  пре   истека  рока  за  подношење 
понуда (пријава),  такса износи 80.000 динара  у  свим  врстама  поступака јавних  набавки 
(осим  у   поступку  јавне   набавке  мале   вредности  и   у   преговарачком  поступку   без 
објављивања   позива  за  подношење понуда),  без   обзира   на   то  колика  је   процењена 
вредност јавне набавке; 

2)Уколико се захтевом за заштиту права  оспорава одлука о додели  уговора о јавној 
набавци, висина таксе се у свим врстама  поступака јавних набавки (осим у поступку јавне 
набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда),одређује  према  понуђеној  цени  понуђача коме је  додељен 
уговор, па ако та цена  не прелази 80.000.000 динара  такса износи 80.000 динара, а ако та 
цена  прелази 80.000.000 динара, такса износи 0,1 % те цене. 

3) Уколико  се   захтевом   за   заштиту   права    оспоравају   све   радње    наручиоца 
предузете  после  истека рока  за  подношење понуда  (пријава),  изузев  одлуке о  додели 
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уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим  врстама  поступака јавних набавки (осим у  
поступку јавне  набавке мале  вредности и  у  преговарачком поступку  без  објављивања 
позива за  подношење понуда),  одређује  према  процењеној  вредности јавне  набавке, па 
ако  та  вредност  не  прелази 80.000.000  динара   такса  износи  80.000  динара,  а  ако  та 
вредност  прелази  80.000.000   динара   такса  износи  0,1%  процењене  вредности  јавне 
набавке. 

4.   Такса за   захтев   за   заштиту  права   поднет   у   поступку  јавне   набавке  који 
обликован по партијама: 

1) Уколико се  захтевом за  заштиту права  оспорава врста  поступка јавне  набавке, 
садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне 
документације  или   друге  радње   наручиоца  предузете  пре   истека  рока  за  подношење 
понуда (пријава),  такса износи 80.000 динара  у  свим  врстама  поступака јавних  набавки 
(осим  у   поступку  јавне   набавке  мале   вредности  и   у   преговарачком  поступку   без 
објављивања   позива   за   подношење  понуда),   без   обзира    на   то   колика  је   укупна 
процењена  вредност  јавне  набавке  (збир  процењених  вредности свих   партија)   и  без 
обзира  на то колика је процењена вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за 
заштиту права; 

2) Уколико  се   захтевом   за   заштиту   права    оспоравају   све   радње    наручиоца 
предузете  после   истека  рока  за  подношење понуда  (пријава),  укључујући  и  одлуку  о 
додели   уговора  о  јавној  набавци  и  одлуку о  обустави поступка  јавне  набавке,  висина 
таксе  се у свим врстама  поступака јавних набавки, осим у поступку јавне набавке мале 
вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 
одређује  према   укупној  процењеној  вредности  јавне  набавке (збир  свих   партија),  без 
обзира  на процењену вредност појединачне партије у којој се подноси захтев  за заштиту, па  
ако укупна  процењена вредност јавне  набавке не  прелази 80.000.000  динара   такса 
износи   80.000   динара,  а   ако   укупна   процењена  вредност  јавне   набавке   прелази 
80.000.000 динара  такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке. 
 

Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона 
Чланом  151. Закона о  јавним  набавкама („Сл. гласник РС“,  број  124/12;  у  даљем 

тексту:  ЗЈН)  је  прописано да захтев  за заштиту права  мора  да садржи, између  осталог, и 
потврду о уплати таксе из члана  156. ЗЈН. 

Подносилац  захтева  за  заштиту  права   је   дужан  да  на  одређени  рачун  буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом  156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу  члана  151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1) Потврда  о извршеној  уплати републичке  административне таксе из  члана  156. 

ЗЈН која садржи следеће: 
(1)  да буде издата  од стране  банке и да садржи печат  банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у 

потврди мора  јасно  да  буде  истакнуто да  је  уплата   таксе реализована и  датум  када је 
уплата  таксе реализована); 

(3)  износ  таксе из члана  156. ЗЈН чија се уплата  врши; 
(4)  број рачуна буџета: 840-742221843-57; 
(5)  шифру  плаћања: 153  или 253; 
(6)  позив  на број: 97 50-016; 
(7)  сврха:  републичка   административна  такса;    број  или    другa   ознакa  јавне 

набавке на коју се односи  поднети  захтев  за заштиту права, као и назив  наручиоца; 
(8)  корисник: буџет  Републике Србије; 
(9)  назив  уплатиоца, односно назив  подносиоца захтева за заштиту права  за којег је 

извршена уплата  републичке административне таксе; 
(10)  потпис овлашћеног лица  банке; 
2) Налог за  уплату, први  примерак, оверен  потписом овлашћеног лица  и  печатом 

банке или  Поште, који  садржи и  друге напред   поменуте елементе  потврде о  извршеној 
уплати републичке административне таксе, као и  назив   подносиоца захтева за  заштиту 
права  за којег је извршена уплата  републичке административне таксе; 
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3) Потврда  издата  од стране  Републике Србије, Министарства финансија, Управе  за 
трезор,  која  садржи све  напред   поменуте  елементе,  за  подносиоце  захтева  за  заштиту 
права  (корисници  буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално  осигурање и  други корисници јавних  средстава) који  имају  отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води  у Управи  за трезор; 

4)  Потврда   издата   од   стране   Народне   банке  Србије,   која   садржи  све   напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права  (банке и други субјекти) који 
имају отворен рачун код Народне  банке Србије у складу са законом и другим прописом 
 
6.21. 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.  
Ако Понуђач чија понуда буде изабрана не потпише уговор о јавној набавци, Наручилац може 
закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем у складу са чланом 113. 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.  
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7).ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
*подаци из АПРа 
Пословно име:  

Скраћено пословно име:  
Правна  форма:  
Адреса  седишта: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Претежна делатност: 
Шифра  делатности: Назив  делатности: 

  
Назив  банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  
Деловодни број понуде:  
Интернет страница на којој су докази из 
чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз понуду): 

 

Понуђач се налази  у регистру понуђача 
АПР-а: 

да не 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ : 
- самостално 
- као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено   пословно  име   (назив)  члана 
групе понуђача: 

Место,  општина  и  адреса   седиште   члана 
групе понуђача 
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Напомена:   Потребно  је   навести  скраћено   пословно  име   (назив)  и   седиште    свих 
учесника у заједничкој понуду. 
- као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име 
(назив) и место и адреса 
седишта  подизвођача: 

Проценат укупне вредности 
набавке   која   ће    се 
поверити подизвођачу: 

Део  предмета  набавке који 
ће извршити подизвођач: 

   

   

   

   

   

 
 
 

НАПОМЕНА: 
•  Уколико се подноси заједничка понуда ,као обавезан прилог  који је саставни део Обрасца  понуде, обавезно 

се доставља  попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи  подаци о понуђачу из групе понуђача. 
•  Уколико се  подноси понуда са  подизвођачем, као  обавезан прилог  који  је  саставни део  Обрасца   понуде, 

обавезно се доставља  попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи  подаци о подизвођачу 
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РОК   ВАЖЕЊА   ПОНУДЕ  ИЗРАЖЕН   У   БРОЈУ  ДАНА   ОД    ДАНА  ОТВАРАЊА 
ПОНУДА 

 
Напомена:рок важења понуде не може бити  краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

 
 
 

Рок важења понуде је   дана од дана отварања понуда 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ, ЦЕНА  И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Предмет: јавна  набавка р а до ви  на  са на ци ји  
о б је к т а    –  објекат Болница за плућне 
болести Др.Будислав Бабић,Милетићева 
55,Бела Црква ЈНОП 6/2014 

 
 

Укупна цена без пдв: 
 

 
 

Пдв ( износ): 
 

 
 

Укупна цена са пдв: 
 

 
 

Рок извођења радова: 

 
 
 

НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 45 КАЛЕНДАРСКИХ 
ДАНА 

Начин и услови плаћања: вирмански,   у   року  до   45  дана    од   дана 
пријема исправно сачињеног 
рачуна,потписаног грађевинског дневника. 

 

Гарантни рок за изведене радове: 
 
 

  године од дана примопредаје  
не може бити краћи од 2 године 

 
 

х 
 

 
 
 
ПОНУЂАЧ   М.П.   ---------------------------------_(потпис овлашћеног лица) 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  
Правни  облик:  
Место и адреса  седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив  банке и 
број рачуна: 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета   набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:  
Е – mail  адреса:  
Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

 

Подизвођач  се  налази  у  регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

 
 
 

1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2 
Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  
Правни  облик:  
Место и адреса  седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив  банке и 
број рачуна: 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 
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Део предмета   набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:  
Е – mail  адреса:  
Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

 

Подизвођач  се  налази  у  регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

 
ПОНУЂАЧ  
 
 

М.П.    
(потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: 

•  Образац општи  подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачем. 

•  Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи  подаци о подизвођачу се не попуњава и не 
доставља  уз понуду. 

•  Образац општи  подаци о подизвођачима попуњава и потписује  понуђач, односно његово овлашћено лице. 
• Уколико има више  подизвођача Образац општи  подаци о подизвођачу се може  умножити 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 

1.НОСИЛАЦ ПОСЛА 
Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  
Правни  облик:  
Место и адреса  седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив  банке и 
број рачуна: 

 
 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације 
лица  која ће бити  одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:  
Е – mail  адреса:  
Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

 

Члан   групе  понуђач  се   налази    у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

 

 

 

2.ЧЛАН ГРУПЕ 
Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  
Правни  облик:  
Место и адреса  седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив  банке и 
број рачуна: 
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Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације 
лица  која ће бити  одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:  
Е – mail  адреса:  
Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

 

Члан   групе  понуђач  се   налази    у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

 

Образац општи  подаци о групи понуђача попуњавају само они понуђачи који понуду подносе заједно 
•  Ако понуђач наступа самосталноОбразац општи  подаци о групи понуђача се не доставља  уз понуду. 
•  Образац општи  подаци о групи понуђача  попуњава и потписује лице одређено споразумом  односно његово 

овлашћено лице. 
• Уколико има више  чланова групе Образац општи  подаци о групи понуђача се може  умножити 

ПОНУЂАЧ     
М.П.     _                                                    

(потпис овлашћеног лица) 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе уговора у 
јавној набавци радова санација објеката Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”, број 
јавне набавке 6/2014 

 

  ОПИС РАДОВА ј.м. количина једин. 
цена 
без.пдв 

укупна цена 
без пдв 

   ПАВИЉОН I         
1 Стругање старе боје са зидова и плафона         
  У саставу су и демонтаже ормарића, врата 

малотеретног лифта и сл. који нису у функцији 
        

  Обрачун по м2 м2 3,500.00     
            
2 Глетовање зидова и плафона         
  У саставу глетовања су и крпљења оштећења у 

малтеру као и ситна затварања ормарића и отвора 
који нису у функцији од гипскартонских плоча. 

        

  Обрачун по м2 м2 3,500.00     
            
3 Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 

светлог тона по избору инвеститора 
        

  Обрачун по м2 м2 2,610.00     
            
4 Бојење зидова болесничких соба до висине 160цм 

масном бојом. 
        

  Обрачун по м2 м2 890.00     
            
5 Скидање постојеће подне облоге од виназ плоча         
  У калкулацији је и степениште         
  Обрачун по м2 м2 650.00     
  (плоче су можда 50 % отпале саме)         
            
6 Чишћење постојећег пода од нечистоћа и наношење 

нивелационе масе 
        

  Обрачун по м2 м2 600.00     
            
7 Израда завршне облоге пода од хомогенизоване пвц 

облоге ширине 2м са завареним спојевима и соклом 
дигнутом уз зид 15цм у радијусу 4цм 

        

  Обрачун по м2 просторије м2 600.00     
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8 Фарбање унутрашњих дрвених врата масном бојом 
са претходном припремом 

        

  Обрачун по м2 м2 278.40     
            
9 Ампасовање врата са заменом брава, квака и 

шилдова 
        

  Обрачун по ком ком 32.00     
            

10 Облагање степеништа и подеста гранитном 
проитивклизном керамиком у лепку са фуговањем 
цементним малтером 

        

  У цени је материјал и рад         
  Обрачун по м2 м2 58.00     
            

11 Израда сокле степеништа и подеста у висини 15цм 
од плочица из претходне ставке у лепку са 
фуговањем цементним малтером 

        

  У цени је материјал и рад         
  Обрачун по м1 м1 65.00     
            

12 Облагање зида керамичким плочицама у лепку до 
висине 160цм уз претходну припрему подлоге и са 
фуговањем 

        

  Део интензивне неге око умиваоника         
  Обрачун по м2 м2 3.00     
            

13 Набавка, израда и постављање венецијанера са 
унутрашње стране прозора 

        

  Обрачун по м2 м2 156.00     
            

14 Бетонирање спољне рампе, подеста и степеница 
бетоном МБ 30 са мрежастом арматуром и оплатом. 
У ставку урачунати и насип од шљунка. 

        

  Обрачун по м3 бетона м3 2.80     
            

15 Израда и уградња окретно подизне рампе за колица         
  Конструкција је од челичних кутијастих профила и 

носивог лима дебљине 1.5мм са противклизном 
облогом. Са доње стране се рампа затвара лимом 
дебљине 0.6мм. Све комплет офарбано 

        

  Обрачун по ком комплет уграђено ком 1.00     
            
            

16 Израда спуштеног плафона на висилицама типа 
армстронг у растеру 60x60цм у ходнику приземља 
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  Обрачун по м2 м2 38.33     
            

17 Замена тј. набавка и уградња нових надградних 
арматура за ношење неонских расветних тела 2x36W 
са сјајним растером у спуштени плафон приземља 

        

  Обрачун по ком ком 8.00     
            
            
  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:ЗА ПАВИЉОН I         
   ПДВ 20%         
  УКУПНО СА ПДВ-ом:         

 

  ОПИС РАДОВА ј.м. количина једин. 
цена без 

пдв 

укупна цена 
без пдв 

   ПАВИЉОН II         
1 Демонтажа старих постојећих прозора до улице 

димензија 2.60x1.70м 
        

  Обрачун по ком ком 4.00     
            
2 Израда транспорт и монтажа прозора од 

петокоморних пвц профила застакљених двоструким 
нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном. У 
саставу прозора је спољна прозорска клупица од 
алуминијумског лима а унутрашња од пвц профила. 
Уградња је челичним спојним средствима а 
заптивање полиуретанском пеном. На 1/3 прозора 
уградити роло комарник. 

        

  пос 1   260x160 ком 4.00     
            
3 Обрада шпалетни стиродуром након уградње 

прозора са глетовањем 
        

  Обрачун по м1 шпалетне м1 34.40     
            
4 Обијање сокле од керамичких плочица са одлагањем 

шута у кругу болнице 
        

  Просторије 4, 5, 6 и 7         
  Обрачун по м1 м1 92.62     
            
5 Израда хидроизолације постојећих зидова 

пресецањем у нивоу пода и убацивањем кондора 
4мм у дебљини зида 50цм 

        

  Део објекта од улице до улазка у подрум         
  Обрачун по м1 м1 122.00     
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6 Поправка оштећеног малтера након израде 
хидроизолације у просечној ширини 20цм 

        

  Обрачун по м1 м1 244.00     
            
7 Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 

светлог тона по избору инвеститора 
        

  Обрачун по м2 м2 650.43     
            
8 Бојење зидова болесничких соба до висине 160цм 

масном бојом. 
        

  Обрачун по м2 м2 148.20     
            
9 Израда завршне облоге пода од хомогенизоване пвц 

облоге ширине 2м са завареним спојевима и соклом 
дигнутом уз зид 15цм у радијусу 4цм 

        

  У ставци је припрема подлоге са гребањем постојеће 
подне облоге од самолива и наношење нове  
изравнавајуће масе. 

        

  Обрачун по м2 пројекције просторије м2 106.22     
            

10 Фарбање постојеће дрвене столарије са припремом 
и делимичним шмирглањем 

        

  Обрачун по м2 м2 152.00     
            

11 Бојење фасаде фасадном бојом са поправком 
оштећеног малтера  

        

  Количина без калканског зида         
  Обрачун по м2 м2 367.00     
   УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: ЗА ПАВИЉОН II         
   ПДВ 20%         
   УКУПНО СА ПДВ-ом         

 

  ОПИС РАДОВА ј.м. количина једин. цена 
без пдв 

укупна 
цена без 

пдв 
   БОЛНИЧКЕ АМБУЛАНТЕ         
            
1 Демонтажа постојеће подне облоге од ламината и 

линолеума са одвозом на градску депонију 
        

  Просторије број 9 и 10         
  Обрачун по м2 м2 55.00     
            
2 Демонтажа постојећих вентилационих цеви од 

поцинкованог лима Ø30цм са одлагањем на место 
где одреди инвеститор 

        

  Обрачун по м1 м1 8.00     
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3 Демонтажа постојећих дрвених врата са штоком са 

одвозом на место где одреди инвеститор 
        

  Обрачун по ком         
  Једнокрилна врата 71/200 ком 4.00     
  Двокрилна врата 125/240 ком 1.00     
            
4 Рушење зидова од опеке заједно са малтером до 

плафона са одвозом шута на локалну депонију 
грађевинског отпада 

        

  Обрачун по м3 м3 2.00     
            
5 Пробијање отвора са израдом армирано бетонског 

надвратника у зиду од опеке дебљине 35цм 
        

  У цени одвоз шута, оплата арматура и бетон МБ 30         
  отвор 91x210 ком 1.00     
  отвор 120x260 ком 1.00     
            
6 Обрада шпалетни након вађења врата продужним 

малтером у зиду просечне дебљине 35цм 
        

  Обрачун по м1 м1 20.00     
            
7 Застакљивање крила надсветла прозора након 

вађења вентилационих цеви димензије око 120x70цм 
стаклом дебљине 4мм 

        

  Обрачун по комаду крила ком 2.00     
            
8 Израда преградног зида једнослојно обложеног 

гипскартонским плочама дебљине 12.5мм у укупној 
дебљини зида 10цм. Конструкцију чине УW и ЦW 
поцинчани профили дебљине 75мм. Испуну чини 
минерална вуна. Саставе плоча бандажирати и 
обрадити глет масом. Све одрадити по упутству 
произвођача. 

        

  На месту монтирања умиваоника и према влажној 
просторији употребити влагоотпорне плоче 

        

  Обрачун по м2 зида м2 76.40     
            
9 Израда ојачаног рама за довратник у гипскартонском 

зиду дебљине 10цм од поцинчаног профила 
дебљине 2мм. 

        

  зидарски отвор 91/210 ком 3.00     
            

10 Набавка транспорт и уградња једнокрилних пуни 
врата, 

        

  Крило врата је дупло шперовано са кваком, бравом и 
шаркама, бојено. 
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  Обрачун по ком         
  светла мера 81/200 (гипскартонски зид) ком 3.00     
  светла мера 81/200 (масивни зид) ком 1.00     
            

11 Набавка материјала и лепљење зидних керамичких 
плочица по избору инвеститора на месту 
постављања умиваоника у лепку до висине 160цм са 
фуговањем 

        

  Обрачун по м2 м2 10.00     
            

14 Набавка и постављање ламината дебљине 8мм 
дезена по избору инвеститора 

        

  Ламинат поставити преко пластифицираног сунђера.         
  Обрачун по м2 просторије м2 58.50     
            

12 Набавка и постављање угаоне соклене лајсне висине 
8цм са причвршћењем за зид 

        

  Обрачун по м1 м1 70.80     
            

13 Фарбање унутрашњих дрвених врата масном бојом 
са претходном припремом 

        

  Обрачун по ком врата просечне величине 2,5м2 ком 8.00     
            

14 Ампасовање врата са заменом брава, квака и 
шилдова 

        

  Обрачун по ком ком 8.00     
            

15 Стругање старе боје са зидова и плафона 100%         
  Обрачун по м2 м2 1,075.13     
            

16 Глетовање зидова и плафона два пута         
  У саставу глетовања су и крпљења оштећења у 

малтеру као и ситна затварања ормарића и отвора 
који нису у функцији од гипскартонских плоча. 

        

  Обрачун по м2 м2 1,075.13     
            

17 Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 
светлог тона по избору инвеститора 

        

  Обрачун по м2 м2 1,075.13     
   УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: ЗА БОЛНИЧКЕ АМБУЛАНТЕ         
   ПДВ 20%         
   УКУПНО СА ПДВ-ом:         
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  ОПИС РАДОВА ј.м. количина једин. цена 
без пдв 

укупна 
цена без 

пдв 
   КУХИЊА         
  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ         
1 Привремено изношење или премештање 

елемената намештаја и опреме из просторија које 
се адаптирају на место где одреди инвеститор. 

        

  Обрачун по м2 просторије м2 145     
            
2 Обијање зидних керамичких плочица у новом 

кухињском блоку, сервирању, прању белог посуђа, 
прању термоса и грубој припреми поврћа 

        

  Просторије број 3, 4, 8, 9 и 10         
  Обрачун по м2 м2 161.37     
            
3 Обијање малтера испод обијених плочица и 

ситних оштећења 
        

  Обрачун по м2 м2 210     
            
4 Демонтажа постојећих дрвених врата и прозора са 

штоком са одвозом на место где одреди 
инвеститор 

        

  Величина врата до 2,5 м2         
  Обрачун по ком ком 9     
            
6 Рушење свода од опеке и греде у прању белог 

посуђа са одвозом шута на локалну депонију 
грађевинског отпада 

        

  Обрачун по м3 м3 3     
            
7 Рушење преградних зидова у старој кухињи 

комплет са плочицама са одвозом шута на 
локалну депонију грађевинског отпада 

        

  Обрачун по м3 м3 2.8     
            
8 Пробијање отвора у зиду од опеке дебљине 35цм 

са израдом армирано бетонског надвратника  
        

  У цени одвоз шута, оплата арматура и бетон МБ 
30 

        

  Просечан отвор величине 110x230         
  Обрачун по ком ком 9     
            
9 Рушење постојећих подова од керамичких 

плочица са свим слојевима у дебљини 20цм са 
одвозом шута на депонију 

        

  Просторије број 1, 6, 7, 8, 9 и 10         
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  Обрачун по м2 подне површине м2 212.25     
            

10 Израда хидроизолације постојећих зидова 
пресецањем у нивоу пода и убацивањем кондора 
4мм у дебљини зида 55цм 

        

  Део објекта кухиње и трпезарије         
  Обрачун по м1 м1 86     
            

11 Поправка оштећеног малтера након израде 
хидроизолације у просечној ширини 20цм 

        

  Обрачун по м1 м1 172     
            

12 Бетонирање прве изравнавајуће  подне плоче 
бетоном МБ 20 у дебљини 10цм 

        

  Обрачун по м2 м2 223.02     
            

13 Израда хидроизолације пода у просторијама где 
се руши постојећи под од кондора 4мм са 
преклопима и премазима по упутству 
произвођача. 

        

  Обрачун по м2 м2 223.02     
            

14 Израда армираног цементног естриха у просечној 
дебљини од 7цм 

        

  Обрачун по м2 м2 223.02     
            
  Зидање зидова од опеке у продужном малтеру у 

дебљини 12 и 25цм (зазиђивање прозора и врата) 
        

  Обрачун по м3 м3 4.6     
            

15 Израда преградних зидова једнослојно обложених 
гипскартонским влагоотпорним плочама дебљине 
12.5мм у укупној дебљини зида 10цм. Конструкцију 
чине УW и ЦW поцинчани профили дебљине 
75мм. Испуну чини минерална вуна. Саставе 
плоча бандажирати и обрадити глет масом. Све 
одрадити по упутству произвођача. 

        

  Обрачун по м2 зида м2 56     
            

16 Израда преградних зидова од инокс лима         
  Висина зида 220цм         
  Конструкцију чине инокс кутијасти профили 

40x40мм обострано обложени инокс лимом 
дебљине 0.8мм. 

        

  Предвидети места за качење висећих елемената а 
затварање зида извести након полагања 
инсталације водовода канализације и електрике. 
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  Обрачун по м2 м2 12.85     
            

17 Обрада шпалетни и оштећења након вађења 
врата и рушења зидова продужним малтером у 
зиду од опеке просечне дебљине 50цм 

        

  Обрачун по м1 м1 30     
            

18 Малтерисање зидова продужним малтером са 
претходним наносом цементног шприца 

        

  Обрачун по м2         
  Подлога за керамичке плочице м2 161.37     
  Остало малтерисање и поправке након извођења 

електро и инсталација водовода и канализације 
м2 120     

            
19 Набавка материјала и лепљење зидних 

керамичких плочица по избору инвеститора до 
висине 180цм са фуговањем минималних фуга 
(просторије 3, 4, 8, 9, 10) 

        

  Обрачун по м2 м2 189.68     
            

20 Набавка материјала и лепљење подних 
противклизних керамичких плочица по избору 
инвеститора са фуговањем цементним млеком 
минималних фуга (просторије 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11) 

        

  Обрачун по м2         
  Под м2 223.02     
  Сокла висине 15цм м2 26.5     
            

21 Израда транспорт и монтажа врата од 
алуминијумских пластифицираних профила са 
прекидом термо моста. Врата су делимично 
застакљена термоизолационим нискоемисионим 
стаклом пуњеним аргоном. 

        

  Врата су опремљена стандардним оковом са 
елзет бравом и механизмом за самозатварање. 
Врата уградити у равни спољне ивице зида са 
прагом максималне висине 2цм. 

        

  пос 1  светле мере 101/220 ком 2     
            

22 Израда транспорт и монтажа прозора од 
алуминијумских пластифицираних профила са 
прекидом термо моста. Прозор је застакљен 
термоизолационим нискоемисионим стаклом 
пуњеним аргоном. 

        

  пос 2  производне мере 60/60 ком 2     
            

23 Израда транспорт и монтажа врата од 
алуминијумских пластифицираних хладних 
профила. Врата су делимично застакљена 
стаклом дебљине 6мм. 

        



Page 54 of 94 
 

54 
 

  Врата су опремљена стандардним оковом и елзет 
бравом 

        

  Испоштовати светле мере врата         
  пос 3  светле мере 101/220 ком 3     
  пос 4  светле мере 91/220 ком 4     
  пос 5 светле мере 106/220 - двокрилна клатна 

врата са одбојницима од инокс лима у висини 
ударања колица 

ком 2     

  пос 6  светле мере 81/220 ком 1     
            

24 Набавка транспорт и уградња једнокрилних пуних 
дрвених врата 

        

  Крило врата је дупло шперовано са кваком, 
бравом и шаркама, бојено. 

        

  Обрачун по ком         
  светла мера 81/200 (гипскартонски зид) ком 1     
            

25 Бојење зидова и плафона полудисперзивном 
бојом светлог тона по избору инвеститора 

        

  Обрачун по м2 м2 695     
            
            
            

  ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА         
            
  НАПОМЕНА: Ценом обухватити; набавку, 

транспорт, складиштење и уградњу 
квалитетног материјала, све потребне скеле и 
средства за хоризонтални и вертикални 
транспорт као и потребну заштиту како људи 
тако и изведених радова 

        

            
    ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         
            
1 Ручни ископ земље за ровове водовода и 

канализације са одбацивањем у страну, по 
полагању тампона и цеви у ров, земљу насипати у 
слојевима по 20 цм са набијањем допотпуне 
збијености 

        

    м3 6     
2 Насипање и планирање и набијање песка у 

рововима где су постављене инсталације 
водовода и канализације 

        

    м3 8     
            
  .  ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ         
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1 Израда водоводне инсталације за санитарне 
потрошаче  у објекту, од полипропиленских 
пластичних цеви, са свим потребним спојкама и 
фиксирањем према упутству произвођача цеви. 
Ценом обухватити конзолне носаче цеви, 
причвршћене на зид а испод плафона, на размаку 
од 1.20 м 

        

  полипропилен ПВЦ цеви           ДН 20мм (1/2 ˝) м 75     
                                                         25мм ( 3/4˝)  м 163     
                                                         32 мм ( 1˝)  м 71     
                                                        40 мм ( 1 1/4˝)  м 41     
            
2 Уградња кугластих пропусних вентила на 

водоводној инсталацији санитарних потрошача 
        

  полипропиленски ПВЦ             ДН 20мм ( 1/2˝ ) ком 5     
                                                  ДН 25 мм ( 3/4˝ ) ком 28     
            
3 Уградња ˝пламафлекс˝ топлотне изолације на 

цеви топле воде, циркулационог вода и на цеви 
хладне воде које се постављају испод плафона 

        

                                                    Ø  20мм м 75     
                                                    Ø  25мм  м 163     
                                                    Ø  32 мм  м 71     
                                                    Ø  40 мм   м 41     
4 Набавка и уградња подног електро бојлера  

запремине 300 л, бојлер  са прохромским казаном, 
електро грејачем 3x2кW и измењивачима топлоте. 

        

    ком 1     
5 Набавка и уградња циркулационе пумпе за топлу 

воду, пумпа ДН 25 
        

    ком 1     
6 Набавка и уградња сливника тип ХЛ 77 Ø 100 са 

неповратном клапном у кухињском блоку, сливник 
са решетком израђеном од инокса      

        

    ком 6     
7 Монтажа канализационих одвода од ПВЦ 

канализационих цеви комплет са свим потребним 
рачвама и фазонским комадима и спојним 
гумицама са везивањем за конструкцију 

        

  профил цеви                 Ø  50 мм м 12     
  профил цеви                 Ø  110 мм м 98     
            
8 Израда и монтажа канализационих ПВЦ 

вентилација  
        

  профил цеви                    Ø  110 мм ком 5     
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9 Набавка и постављањео одвајача масти из 
кухињског блока, одвајач типски, са уградњом у 
земљу  ЕЦО-ФПИ израђен од полиетилена са 
капацитетом протока од 1.00 л/сец. 

        

    ком 1     
10 Спајање канализационих и водоводних цеви на 

постојећу инсталацију  
        

    ком 2     
            
    САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ         
            
1 Монтажа умиваоника димензије 500/400 мм 

заједно са славином за ТХ воду са монтажом на 
умиваоник, са одливним сифоном, држачем за 
сапун и пешкир 

        

    ком 2     
2 Уградња зидних огледала, изнад лавабоа  

димензије 60x40 цм са етажером 
        

    ком 2     
            
3 Набавка, транспорт и монтажа комплетног 

конзолног трокадера од фајанса И класе са 
чесмом та ТХ воду и водокотлићем. На доводу 
монтирати чесму 1/2˝ са холендером 

        

    ком 1     
4 Набавка и уградња једноручне чесме за ТХ воду 

са дугачком лулом и монтажом на судопер 
        

    ком 12     
5 Набавка и уградња чесме са холендером, чесма Ø 

20 мм 
        

    ком 1     
            
            
  ЕЛЕКТРО РАДОВИ         
            
  Свака тачка предмера и предрачуна обухвата 

испоруку и монтажу свог наведеног главног и 
осталог помоћног материјала са свим потребним 
радовима за исправно функционисање. Избор 
опреме је од најквалитетнијих произвођача за сву 
инсталацију и опрему. 

        

            
1 Поништавање и укидање дела електроинсталација 

у простору који се преуређује. 
пауш. 1     

            



Page 57 of 94 
 

57 
 

2 Набавка испорука и постављање каблова за 
израду сијаличних и прикључних места 
проводницима одговарајућег  пресека и броја 
жила, који се полажу по зиду и плафону а према 
захтевима конструкције објекта. Комплет са свим 
инсталационим материјалом и повезивањем. 

        

  Обрачун по дужном метру.         
  -N2XN-J 5x2.5 мм2  м' 80     
            
  -N2XN-J 3x2.5 мм2  м' 140     
            
  -N2XN-J 3x1,5 мм2  м' 160     
            
  -N2XN-J 2x1.5 мм2  м' 40     
            
3 Набавка испорука и постављање каблова за 

израду прикључних места, проводницима 
одговарајућег пресека и броја жила, кој се полажу 
у поду у металним панцир цревима. 

        

  Комплет са свим инсталационим материјалом и 
повезивањем. 

        

  Обрачун по дужном метру.         
  -ПП00-Y 4x35 + 1x35 мм2  м' 25     
            
  -ПВЦ цев Ø 75 мм  м' 23     
            
  -ПП00-Y 5x16 мм2  м' 40     
            
  -метално панцир црево Ø 35 мм  м' 35     
            
  -ПП00-Y 5x10 мм2  м' 50     
            
  -метално панцир црево Ø 26 мм  м' 55     
            
4 Набавка испорука и монтажа прекидача и 

прикључница према пројекту.  
        

  Комплет са повезивањем.         
  Обрачун по комаду.         
  -прекидач - једнополни прегибни ИП54 силумин ком 8     
            
  -прекидач - наизменични прегибни ИП54 ком 4     
            
  -прикључница - монофазна ИП54 силумин ком 24     
            
  -прикључница - трофазна ИП 54 силумин ком 8     
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5 Набавка испорука и монтажа инкандесцентних 
светиљки. Комплет са сијалицама одговарајуће 
снаге. Број и снага сијалица су садржани у типској 
ознаци произвођача. 

        

  Обрачун по комаду.         
  -С1 - плафонско зидна 1x(60 ; 100) W ИП 54 ком 8     
            
  -С2 - флуо надградна 2x40 W ИП65 ком 18     
            
  -С3 - флуо надградна 1x40 W ИП65 ком 14     
            
  -С4 - флуо паник 2x8 W  ком 4     
            
6 Набавка испорука и монтажа помоћног разводног 

ормана РО кухиње, постављеног на зид према 
пројекту. Орман је типски. 

        

  У орман уградити у складу са једнополном шемом 
следећу опрему: 

        

  -бакарне сабирнице  5xЦу 25x3мм    м' = 0.8м         
  -заштитна струјна склопка Фид 100/0, 5А   ком = 1         
  -Уградна Гребенаста склопка 100-10-У  ком = 1         
  -аутоматске осигураче тип Л и то:         
                                      50А   ком = 6         
                                      32А   ком = 6         
                                      16А   ком = 21         
                                      10А   ком = 6         
                                 резерва   ком = 1         
  -натписне плочице и остали главни и помоћни  

монтажни материјал. 
        

  Комплет са израдом свих веза. компл. 1     

            
7 Испитивање комплетне инсталације и 

прибављање потребних атеста о исправности ел. 
инсталације од надлежних организација. 

компл. 1     

            
            
            
  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО 
   ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО         
  ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО         
            
  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:ЗА КУХИЊУ         
   ПДВ 20%         
   УКУПНО СА ПДВ-ом         
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 REKAPITULACIJA 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:ЗА ПАВИЉОН I 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: ЗА ПАВИЉОН II 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: ЗА БОЛНИЧКЕ АМБУЛАНТЕ 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:ЗА КУХИЊУ 

ПДВ 20% 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

Датум и место                                М.П. 

      Потпис овлашћеног лица 

                                                     ------------------------------------ 
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8).МОДЕЛ УГОВОРА 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

закључен дана ______________ 2015.године између: 

 

1. СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “Др Будислав Бабић” са седиштем у Белој Цркви, 
ул.С.Милетића бр.55, матични број: 08031436, ПИБ: 100865891, жиро рачун 840-102661-23, Управа 
за трезор, кога заступа директор Лакетић др Лидија (у даљен тексту: Наручилац) са једне стране, и  

2. _____________________________________________________, са седиштем у 
__________________________________, улица __________________________, рачун број: 
____________________ код ____________________ банке, кога заступа директор 
_______________________________ (у даљем тексту: Извођач), са друге стране. 

 

___________________________________      _____________________________________ 

___________________________________      _____________________________________ 

___________________________________       ____________________________________ 

 (остали понуђачи из групе понуђача)                                  (назив подизвођача) 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова “Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне 
болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 6/2014, у свему према техничкој документацији, 
конкурсној документацији, прихваћеној понуди Извођача број _______ од __________ године, која је код 
Наручиоца заведена под бројем ____________ дана __________________.године, а која је саставни део 
овог Уговора, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за 
врсту радова који су предмет овог Уговора. 

Предметни радови се уговарју на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке беој 6/2014, при 
чему уговорне стране констатују: 

− да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 
124/2012) и на основу позива за подношење понуда за набавку “Радови на санацији објекта Специјалне 
болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 6/2014 
 

− да је Извођач доставио понуду број _______ од ______ 2014. године која се налази у прилогу 
уговора и саставни је део овог уговора, 
 

- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора за 
предметне радове. 
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Члан 2. 

Вредност уговорених радова из члана 1. овог уговора износи: 

 

                                       ______________________________ динара без ПДВ-а 

 

                                       ______________________________ динара      ПДВ 

                       ================================================== 

 

                       Укупно:  ______________________________ динара са ПДВ-ом 

(Словима: ___________________________________________________________ 0/100) 

а све према понуди бр. __________ од _________ године,која је саставни део овога уговора. 

 

Цене радова из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени. 

Члан 3. 

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити на рачун Извођача број 
____________________________ код ____________________ Банке. 

Радови се плаћају у року од ---------------- календарских дана од дана испостављања рачуна ,потписаног 
грађевинског дневника,потписане окончане ситуације и доставе Изјаве од стране Извођача о квалитетно 
извршеним радовима.Фактурисање и наплата се врши по ценама стварно извршених радова. 

 

Количине и квалитет извршених послова Извођача контролисаће и пратиће Надзорни орган  Научиоца у 
виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ 
за признавање извршене реализације као и испостављања рачуна. 

 

Члан 4. 

Рок за завршетак радова 

Радови се изводе у року од -------------- календарских дана од дана увођења Извођача у посао. 

Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник. 

 

Рок за завршетак извођења радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима са 
карактеристиком "више силе", 



Page 62 of 94 
 

62 
 

Захтев за продужење уговорног рока Извођач поставља упућивањем писменог захтева Наручиоцу. 
Уговорени рок је продужен, када уговорене стране о томе постигну писмени споразум о чему ће сачинити 
анекс овог Уговора. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођачем радова, нема право на продужење уговорног рока због околности 
које су настале у време доцње. 

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за 
конкретно годишње доба и по свом интезитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих 
радова, Наручилац ће преузети право извођачу на продужење рока за време трајања истих. 

Рок за продужење и извођење радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских 
прилика ће бити продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику оверен од 
стране Извођача и стручног надзора Наручиоца. 

Члан 5. 

Уговорна казна 

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,5 % 
(пола промила) за сваки дан закашњења од укупно уговорене вредности, с тим што укупан износ казне не 
може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова. 

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна 
наведеног у окончаној ситуацији. 

Члан 6. 

Обавезе извођача 

 

Извођач је у обавези: 

− да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова; 
−  
 

- да радове изведе у свему према захтеву Наручиоца, по стандардним и правилима струке које важе за 
извођење ове врсте радова и који су предвиђени Законом о планирању и изградњи објеката Републике 
Србије и припадајућим правилницима, 

- да спроведе све мере за заштиту и безбедност на раду приликом извођења радова, а у складу са 
Законом о заштити и безбедности на раду и подзаконским актима; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов 
квантитативни и квалитативни пријем од стране Наручиоца; 

- да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно и по правилима струке за ову врсту радова, а све у 
уговореном року, 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и 
опреме потребне за извођење уговором преузетих радова; 
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- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и опреме) и 
одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, 
тако и радно – правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који регулишу 
ову област; 

- да омогући вршење стручног надзора; 

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и 
да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења 
или убрзања извођења радова када је запео у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да поступи по захтеву Наручиоца за убрзањем радова и када није запео у доцњу у погледу уговорених 
радова, с тим да трошкове по овом основу сноси Наручилац, 

- да уведе у рад више смена,продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање 
трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику; 

- да изведене радове преда Наручиоцу, 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, доставом атеста за уграђене 
материјале и уговорене радове, 

- да истакне градилишну таблу према захтеву Наручиоца, 

− да оштећења на инфраструктури која утичу на безбедност људи и објеката и чини функционалне 
сметње, хитно отклони. 
−  
Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 10 
календарских дана од дана писменог позива Наручиоца. 

 

Члан 7.  

Обавезе наручиоца 

 

Наручилац је у обавези: 

- да Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано извођење радова; 

- да обезбеди сталан и ефикасан рад органа стручног надзора; 

- да благовремено у складу са одредбама овог Уговора, изврши оверу привремене и окончане  ситуације; 

- да редовно измирује обавезе према Извођачу за завршене радове на основу окончане ситуације; 

- да од Извођача прима изведене радове у складу са одредбама овог уговора. 
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Члан 8. 

Извођење уговорених радова 

 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по 
важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и тендером. 

 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, 
он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 
контролу квалитета. 

 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је 
одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету. 

 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има 
право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са 
техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, 
Наручилац има право да ангажују другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом Уговору. 

 

Надзорни орган има право да врши стручни надзор уговорених радова, као и овлашћења која су наведена 
у Закону о плањирању и изградњи. 

 

Члан 9. 

Преузимање радова и коначни обрачунатог 

 

Извођач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник. 

Примопредаја и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени 
представници Извођача и Наручилаца. 

Преузимање се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 3 дана од завршетка 
радова. 

Извођач предаје Наручиоцу приликом предаје и пријема изведених радова, пре техничког прегледа, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје 
радова, Извођач мора да отклони без одуговлачења. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања 
у року од 10 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року са додатком свих трошкова које је 
претрпео Наручилац, они ће радове уступити другом извођачу. 
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Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним 
ценама и у складу са правим стандардом о пажњи доброг привредника. 

 

Члан 10. 

Раскид Уговора 

Наручилац задржава право да једноставно раскине овај Уговор уколико на основу грађевинског дневника 
утврди да Извођач радова у току реализације овог Уговора касни са извођењем радова дуже од 15 
(петнаест) календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико у току реализације овог Уговора од 
стране надзорног органа Наручиоца радова констатује да извршени радови не одговарају прописима и 
правилницима који се примењују за ову врсту радова и квалитету наведеног у понуди Извођача радова, а 
Извођач није поступио по примедби надзорног органа. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора 
заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у 
складу са овим Уговором. 

 

Члан 11. 

Гарантни рок и гаранција 

Гарантни рок за изведене радове износи---------------минимум 2 (две) године. 

 

Гаранција за изведене радове и за уграђене материјале почиње тећи од дана примопредаје радова, о чему 
ће се сачинити писмени записник. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у гарантном року, Извођач мора да отклони у року од 
10 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца. 

Члан 12. 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Извођач је дужан да Наручиоцу: 

1)  у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без 
пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције мора да се продужи. 

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла. 
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2)  приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене 
вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се 
односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није 
држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.  

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока 

Члан 13. 

 

За све што овим Уговором није посебно утврђено важе одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона 
о облигационим односима. 

Члан 14. 

Прилози и саставни делови уговора су: 

- Понуда и  

- Предмер радова 

Члан 15. 

Све евентуалне  спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико не дође до споразума, 
надлежан је стварно надлежни суд у Панчеву. 

Члан 16. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања. 

Члан 17. 

 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) 
примерака а Извођач 2 (два) примерка. 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА 

 

  Директор:                                                                                  Директор:  

                                                                                                       Лакетић др Лидиј 
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 9).ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

у поступку доделе уговора у јавној набавци радова Радови на санацији објекта Специјалне болнице 
за плућне болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 6/2014 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна  форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 
   

Матични број:  

ПИБ:  
 

  ОПИС ј.м. количина Јед.. 
цена 
 без ПДВ 

Јед. 
цена са 
ПДВ 

 

Укупна 
цена без 
ПДВ 

 

Укупна  
цена СА ПДВ 

   ПАВИЉОН I           

1 Стругање старе боје са зидова и 
плафона 

          

  У саставу су и демонтаже ормарића, 
врата малотеретног лифта и сл. који 
нису у функцији 

          

  Обрачун по м2 м2 3,500.00       
              
2 Глетовање зидова и плафона           
  У саставу глетовања су и крпљења 

оштећења у малтеру као и ситна 
затварања ормарића и отвора који 
нису у функцији од гипскартонских 
плоча. 

          

  Обрачун по м2 м2 3,500.00       
              
3 Бојење зидова и плафона 

полудисперзивном бојом светлог тона 
по избору инвеститора 

          

  Обрачун по м2 м2 2,610.00       
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4 Бојење зидова болесничких соба до 
висине 160цм масном бојом. 

          

  Обрачун по м2 м2 890.00       
              
5 Скидање постојеће подне облоге од 

виназ плоча 
          

  У калкулацији је и степениште           
  Обрачун по м2 м2 650.00       
  (плоче су можда 50 % отпале саме)           
              
6 Чишћење постојећег пода од 

нечистоћа и наношење нивелационе 
масе 

          

  Обрачун по м2 м2 600.00       
              
7 Израда завршне облоге пода од 

хомогенизоване пвц облоге ширине 
2м са завареним спојевима и соклом 
дигнутом уз зид 15цм у радијусу 4цм 

          

  Обрачун по м2 просторије м2 600.00       
              
8 Фарбање унутрашњих дрвених врата 

масном бојом са претходном 
припремом 

          

  Обрачун по м2 м2 278.40       
              
9 Ампасовање врата са заменом брава, 

квака и шилдова 
          

  Обрачун по ком ком 32.00       
              

10 Облагање степеништа и подеста 
гранитном проитивклизном 
керамиком у лепку са фуговањем 
цементним малтером 

          

  У цени је материјал и рад           
  Обрачун по м2 м2 58.00       
              

11 Израда сокле степеништа и подеста у 
висини 15цм од плочица из претходне 
ставке у лепку са фуговањем 
цементним малтером 

          

  У цени је материјал и рад           
  Обрачун по м1 м1 65.00       
              

12 Облагање зида керамичким 
плочицама у лепку до висине 160цм 
уз претходну припрему подлоге и са 
фуговањем 

          

  Део интензивне неге око умиваоника           
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  Обрачун по м2 м2 3.00       
              

13 Набавка, израда и постављање 
венецијанера са унутрашње стране 
прозора 

           

  Обрачун по м2 м2 156.00        
               

14 Бетонирање спољне рампе, подеста 
и степеница бетоном МБ 30 са 
мрежастом арматуром и оплатом. У 
ставку урачунати и насип од шљунка. 

           

  Обрачун по м3 бетона м3 2.80        
               

15 Израда и уградња окретно подизне 
рампе за колица 

           

  Конструкција је од челичних 
кутијастих профила и носивог лима 
дебљине 1.5мм са противклизном 
облогом. Са доње стране се рампа 
затвара лимом дебљине 0.6мм. Све 
комплет офарбано 

           

  Обрачун по ком комплет уграђено ком 1.00        
               
               

16 Израда спуштеног плафона на 
висилицама типа армстронг у растеру 
60x60цм у ходнику приземља 

           

  Обрачун по м2 м2 38.33       
               

17 Замена тј. набавка и уградња нових 
надградних арматура за ношење 
неонских расветних тела 2x36W са 
сјајним растером у спуштени плафон 
приземља 

           

  Обрачун по ком ком 8.00        
               
               

 

 

 

   ПАВИЉОН II           
1 Демонтажа старих постојећих прозора 

до улице димензија 2.60x1.70м 
          

  Обрачун по ком ком 4.00       
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2 Израда транспорт и монтажа прозора 
од петокоморних пвц профила 
застакљених двоструким 
нискоемисионим стаклом пуњеним 
аргоном. У саставу прозора је спољна 
прозорска клупица од алуминијумског 
лима а унутрашња од пвц профила. 
Уградња је челичним спојним 
средствима а заптивање 
полиуретанском пеном. На 1/3 прозора 
уградити роло комарник. 

          

  пос 1   260x160 ком 4.00       
              
3 Обрада шпалетни стиродуром након 

уградње прозора са глетовањем 
          

  Обрачун по м1 шпалетне м1 34.40       
              
4 Обијање сокле од керамичких плочица 

са одлагањем шута у кругу болнице 
          

  Просторије 4, 5, 6 и 7           
  Обрачун по м1 м1 92.62       
              
5 Израда хидроизолације постојећих 

зидова пресецањем у нивоу пода и 
убацивањем кондора 4мм у дебљини 
зида 50цм 

          

  Део објекта од улице до улазка у 
подрум 

          

  Обрачун по м1 м1 122.00       
              
6 Поправка оштећеног малтера након 

израде хидроизолације у просечној 
ширини 20цм 

          

  Обрачун по м1 м1 244.00       
              
7 Бојење зидова и плафона 

полудисперзивном бојом светлог тона 
по избору инвеститора 

          

  Обрачун по м2 м2 650.43       
              
8 Бојење зидова болесничких соба до 

висине 160цм масном бојом. 
          

  Обрачун по м2 м2 148.20       
              
9 Израда завршне облоге пода од 

хомогенизоване пвц облоге ширине 2м 
са завареним спојевима и соклом 
дигнутом уз зид 15цм у радијусу 4цм 

          

  У ставци је припрема подлоге са 
гребањем постојеће подне облоге од 
самолива и наношење нове  
изравнавајуће масе. 
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  Обрачун по м2 пројекције просторије м2 106.22       
              

10 Фарбање постојеће дрвене столарије 
са припремом и делимичним 
шмирглањем 

          

  Обрачун по м2 м2 152.00       
              

11 Бојење фасаде фасадном бојом са 
поправком оштећеног малтера  

          

  Количина без калканског зида           
  Обрачун по м2 м2 367.00       

 

   БОЛНИЧКЕ АМБУЛАНТЕ           
              
1 Демонтажа постојеће подне облоге од 

ламината и линолеума са одвозом на 
градску депонију 

          

  Просторије број 9 и 10           
  Обрачун по м2 м2 55.00       
              
2 Демонтажа постојећих вентилационих 

цеви од поцинкованог лима Ø30цм са 
одлагањем на место где одреди 
инвеститор 

          

  Обрачун по м1 м1 8.00       
              
3 Демонтажа постојећих дрвених врата 

са штоком са одвозом на место где 
одреди инвеститор 

          

  Обрачун по ком           
  Једнокрилна врата 71/200 ком 4.00       
  Двокрилна врата 125/240 ком 1.00       
              
4 Рушење зидова од опеке заједно са 

малтером до плафона са одвозом шута 
на локалну депонију грађевинског 
отпада 

          

  Обрачун по м3 м3 2.00       
              
5 Пробијање отвора са израдом 

армирано бетонског надвратника у 
зиду од опеке дебљине 35цм 

          

  У цени одвоз шута, оплата арматура и 
бетон МБ 30 

          

  отвор 91x210 ком 1.00       
  отвор 120x260 ком 1.00       
              
6 Обрада шпалетни након вађења врата 

продужним малтером у зиду просечне 
дебљине 35цм 
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  Обрачун по м1 м1 20.00      
              
7 Застакљивање крила надсветла 

прозора након вађења вентилационих 
цеви димензије око 120x70цм стаклом 
дебљине 4мм 

          

  Обрачун по комаду крила ком 2.00       
              
8 Израда преградног зида једнослојно 

обложеног гипскартонским плочама 
дебљине 12.5мм у укупној дебљини 
зида 10цм. Конструкцију чине УW и ЦW 
поцинчани профили дебљине 75мм. 
Испуну чини минерална вуна. Саставе 
плоча бандажирати и обрадити глет 
масом. Све одрадити по упутству 
произвођача. 

          

  На месту монтирања умиваоника и 
према влажној просторији употребити 
влагоотпорне плоче 

          

  Обрачун по м2 зида м2 76.40       
              
9 Израда ојачаног рама за довратник у 

гипскартонском зиду дебљине 10цм од 
поцинчаног профила дебљине 2мм. 

          

  зидарски отвор 91/210 ком 3.00       
              

10 Набавка транспорт и уградња 
једнокрилних пуни врата, 

          

  Крило врата је дупло шперовано са 
кваком, бравом и шаркама, бојено. 

          

  Обрачун по ком           
  светла мера 81/200 (гипскартонски зид) ком 3.00       
  светла мера 81/200 (масивни зид) ком 1.00       
              

11 Набавка материјала и лепљење зидних 
керамичких плочица по избору 
инвеститора на месту постављања 
умиваоника у лепку до висине 160цм са 
фуговањем 

          

  Обрачун по м2 м2 10.00       
              

14 Набавка и постављање ламината 
дебљине 8мм дезена по избору 
инвеститора 

          

  Ламинат поставити преко 
пластифицираног сунђера. 

          

  Обрачун по м2 просторије м2 58.50       
              

12 Набавка и постављање угаоне соклене 
лајсне висине 8цм са причвршћењем 
за зид 
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  Обрачун по м1 м1 70.80       
              

13 Фарбање унутрашњих дрвених врата 
масном бојом са претходном 
припремом 

          

  Обрачун по ком врата просечне 
величине 2,5м2 

ком 8.00       

              
14 Ампасовање врата са заменом брава, 

квака и шилдова 
          

  Обрачун по ком ком 8.00       
              

15 Стругање старе боје са зидова и 
плафона 100% 

          

  Обрачун по м2 м2 1,075.13       
              

16 Глетовање зидова и плафона два пута           
  У саставу глетовања су и крпљења 

оштећења у малтеру као и ситна 
затварања ормарића и отвора који нису 
у функцији од гипскартонских плоча. 

          

  Обрачун по м2 м2 1,075.13       
              

17 Бојење зидова и плафона 
полудисперзивном бојом светлог тона 
по избору инвеститора 

          

  Обрачун по м2 м2 1,075.13       
 

   КУХИЊА          
  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ          
1 Привремено изношење или 

премештање елемената намештаја и 
опреме из просторија које се 
адаптирају на место где одреди 
инвеститор. 

          

  Обрачун по м2 просторије м2 145       
              
2 Обијање зидних керамичких плочица у 

новом кухињском блоку, сервирању, 
прању белог посуђа, прању термоса и 
грубој припреми поврћа 

          

  Просторије број 3, 4, 8, 9 и 10           
  Обрачун по м2 м2 161.37       
              
3 Обијање малтера испод обијених 

плочица и ситних оштећења 
          

  Обрачун по м2 м2 210       
              
4 Демонтажа постојећих дрвених врата и 

прозора са штоком са одвозом на 
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место где одреди инвеститор 

  Величина врата до 2,5 м2           
  Обрачун по ком ком 9       
              
6 Рушење свода од опеке и греде у 

прању белог посуђа са одвозом шута 
на локалну депонију грађевинског 
отпада 

          

  Обрачун по м3 м3 3       
              
7 Рушење преградних зидова у старој 

кухињи комплет са плочицама са 
одвозом шута на локалну депонију 
грађевинског отпада 

          

  Обрачун по м3 м3 2.8       
              
8 Пробијање отвора у зиду од опеке 

дебљине 35цм са израдом армирано 
бетонског надвратника  

          

  У цени одвоз шута, оплата арматура и 
бетон МБ 30 

          

  Просечан отвор величине 110x230           
  Обрачун по ком ком 9       
              
9 Рушење постојећих подова од 

керамичких плочица са свим слојевима 
у дебљини 20цм са одвозом шута на 
депонију 

          

  Просторије број 1, 6, 7, 8, 9 и 10           
  Обрачун по м2 подне површине м2 212.25       
              
1
0 

Израда хидроизолације постојећих 
зидова пресецањем у нивоу пода и 
убацивањем кондора 4мм у дебљини 
зида 55цм 

          

  Део објекта кухиње и трпезарије           
  Обрачун по м1 м1 86       
              
1
1 

Поправка оштећеног малтера након 
израде хидроизолације у просечној 
ширини 20цм 

          

  Обрачун по м1 м1 172       
              
1
2 

Бетонирање прве изравнавајуће  подне 
плоче бетоном МБ 20 у дебљини 10цм 

          

  Обрачун по м2 м2 223.02       
              
1
3 

Израда хидроизолације пода у 
просторијама где се руши постојећи 
под од кондора 4мм са преклопима и 
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премазима по упутству произвођача. 

  Обрачун по м2 м2 223.02       
              
1
4 

Израда армираног цементног естриха у 
просечној дебљини од 7цм 

          

  Обрачун по м2 м2 223.02       
              
  Зидање зидова од опеке у продужном 

малтеру у дебљини 12 и 25цм 
(зазиђивање прозора и врата) 

          

  Обрачун по м3 м3 4.6       
              
1
5 

Израда преградних зидова једнослојно 
обложених гипскартонским 
влагоотпорним плочама дебљине 
12.5мм у укупној дебљини зида 10цм. 
Конструкцију чине УW и ЦW поцинчани 
профили дебљине 75мм. Испуну чини 
минерална вуна. Саставе плоча 
бандажирати и обрадити глет масом. 
Све одрадити по упутству произвођача. 

          

  Обрачун по м2 зида м2 56       
              
1
6 

Израда преградних зидова од инокс 
лима 

          

  Висина зида 220цм           
  Конструкцију чине инокс кутијасти 

профили 40x40мм обострано обложени 
инокс лимом дебљине 0.8мм. 

          

  Предвидети места за качење висећих 
елемената а затварање зида извести 
након полагања инсталације водовода 
канализације и електрике. 

          

  Обрачун по м2 м2 12.85       
              
1
7 

Обрада шпалетни и оштећења након 
вађења врата и рушења зидова 
продужним малтером у зиду од опеке 
просечне дебљине 50цм 

          

  Обрачун по м1 м1 30       
              
1
8 

Малтерисање зидова продужним 
малтером са претходним наносом 
цементног шприца 

          

  Обрачун по м2           
  Подлога за керамичке плочице м2 161.37       
  Остало малтерисање и поправке након 

извођења електро и инсталација 
водовода и канализације 

м2 120       
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1
9 

Набавка материјала и лепљење зидних 
керамичких плочица по избору 
инвеститора до висине 180цм са 
фуговањем минималних фуга 
(просторије 3, 4, 8, 9, 10) 

          

  Обрачун по м2 м2 189.68       
              
2
0 

Набавка материјала и лепљење подних 
противклизних керамичких плочица по 
избору инвеститора са фуговањем 
цементним млеком минималних фуга 
(просторије 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

          

  Обрачун по м2           
  Под м2 223.02       
  Сокла висине 15цм м2 26.5       
              
2
1 

Израда транспорт и монтажа врата од 
алуминијумских пластифицираних 
профила са прекидом термо моста. 
Врата су делимично застакљена 
термоизолационим нискоемисионим 
стаклом пуњеним аргоном. 

          

  Врата су опремљена стандардним 
оковом са елзет бравом и механизмом 
за самозатварање. Врата уградити у 
равни спољне ивице зида са прагом 
максималне висине 2цм. 

          

  пос 1  светле мере 101/220 ком 2       
              
2
2 

Израда транспорт и монтажа прозора 
од алуминијумских пластифицираних 
профила са прекидом термо моста. 
Прозор је застакљен 
термоизолационим нискоемисионим 
стаклом пуњеним аргоном. 

          

  пос 2  производне мере 60/60 ком 2       
              
2
3 

Израда транспорт и монтажа врата од 
алуминијумских пластифицираних 
хладних профила. Врата су делимично 
застакљена стаклом дебљине 6мм. 

          

  Врата су опремљена стандардним 
оковом и елзет бравом 

          

  Испоштовати светле мере врата           
  пос 3  светле мере 101/220 ком 3       
  пос 4  светле мере 91/220 ком 4       
  пос 5 светле мере 106/220 - двокрилна 

клатна врата са одбојницима од инокс 
лима у висини ударања колица 

ком 2       

  пос 6  светле мере 81/220 ком 1       
              
2
4 

Набавка транспорт и уградња 
једнокрилних пуних дрвених врата 
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  Крило врата је дупло шперовано са 
кваком, бравом и шаркама, бојено. 

          

  Обрачун по ком           
  светла мера 81/200 (гипскартонски зид) ком 1       
              
2
5 

Бојење зидова и плафона 
полудисперзивном бојом светлог тона 
по избору инвеститора 

          

  Обрачун по м2 м2 695       
              
              
              

  ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА           
              
  НАПОМЕНА: Ценом обухватити; 

набавку, транспорт, складиштење и 
уградњу квалитетног материјала, 
све потребне скеле и средства за 
хоризонтални и вертикални 
транспорт као и потребну заштиту 
како људи тако и изведених радова 

          

              
   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           
              
1 Ручни ископ земље за ровове водовода 

и канализације са одбацивањем у 
страну, по полагању тампона и цеви у 
ров, земљу насипати у слојевима по 20 
цм са набијањем допотпуне збијености 

          

    м3 6       
2 Насипање и планирање и набијање 

песка у рововима где су постављене 
инсталације водовода и канализације 

          

    м3 8       
              
  .  ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ           
              
1 Израда водоводне инсталације за 

санитарне потрошаче  у објекту, од 
полипропиленских пластичних цеви, са 
свим потребним спојкама и 
фиксирањем према упутству 
произвођача цеви. Ценом обухватити 
конзолне носаче цеви, причвршћене на 
зид а испод плафона, на размаку од 
1.20 м 

          

  полипропилен ПВЦ цеви           ДН 
20мм (1/2 ˝) 

м 75       

                                                         25мм ( 
3/4˝)  

м 163       

                                                         32 мм ( 
1˝)  

м 71       
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                                                        40 мм ( 
1 1/4˝)  

м 41       

              
2 Уградња кугластих пропусних вентила 

на водоводној инсталацији санитарних 
потрошача 

          

  полипропиленски ПВЦ             ДН 20мм 
( 1/2˝ ) 

ком 5       

                                                  ДН 25 мм ( 
3/4˝ ) 

ком 28       

              
3 Уградња ˝пламафлекс˝ топлотне 

изолације на цеви топле воде, 
циркулационог вода и на цеви хладне 
воде које се постављају испод плафона 

          

                                                    Ø  20мм м 75       
                                                    Ø  25мм  м 163       
                                                    Ø  32 мм  м 71       
                                                    Ø  40 мм   м 41       
4 Набавка и уградња подног електро 

бојлера  запремине 300 л, бојлер  са 
прохромским казаном, електро 
грејачем 3x2кW и измењивачима 
топлоте. 

          

    ком 1       
5 Набавка и уградња циркулационе 

пумпе за топлу воду, пумпа ДН 25 
          

    ком 1       
6 Набавка и уградња сливника тип ХЛ 77 

Ø 100 са неповратном клапном у 
кухињском блоку, сливник са решетком 
израђеном од инокса      

          

    ком 6       
7 Монтажа канализационих одвода од 

ПВЦ канализационих цеви комплет са 
свим потребним рачвама и фазонским 
комадима и спојним гумицама са 
везивањем за конструкцију 

          

  профил цеви                 Ø  50 мм м 12       
  профил цеви                 Ø  110 мм м 98       
              
8 Израда и монтажа канализационих 

ПВЦ вентилација  
          

  профил цеви                    Ø  110 мм ком 5       
              
9 Набавка и постављањео одвајача 

масти из кухињског блока, одвајач 
типски, са уградњом у земљу  ЕЦО-
ФПИ израђен од полиетилена са 
капацитетом протока од 1.00 л/сец. 

          

    ком 1       
1
0 

Спајање канализационих и водоводних 
цеви на постојећу инсталацију  
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    ком 2      
              
    САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ           
              
1 Монтажа умиваоника димензије 

500/400 мм заједно са славином за ТХ 
воду са монтажом на умиваоник, са 
одливним сифоном, држачем за сапун 
и пешкир 

          

    ком 2       
2 Уградња зидних огледала, изнад 

лавабоа  димензије 60x40 цм са 
етажером 

          

    ком 2       
              
3 Набавка, транспорт и монтажа 

комплетног конзолног трокадера од 
фајанса И класе са чесмом та ТХ воду 
и водокотлићем. На доводу монтирати 
чесму 1/2˝ са холендером 

          

    ком 1       
4 Набавка и уградња једноручне чесме 

за ТХ воду са дугачком лулом и 
монтажом на судопер 

          

    ком 12       
5 Набавка и уградња чесме са 

холендером, чесма Ø 20 мм 
          

    ком 1       
              
              
  ЕЛЕКТРО РАДОВИ           
              
  Свака тачка предмера и предрачуна 

обухвата испоруку и монтажу свог 
наведеног главног и осталог помоћног 
материјала са свим потребним 
радовима за исправно функционисање. 
Избор опреме је од најквалитетнијих 
произвођача за сву инсталацију и 
опрему. 

          

              
1 Поништавање и укидање дела 

електроинсталација у простору који се 
преуређује. 

пауш
. 

1       

              
2 Набавка испорука и постављање 

каблова за израду сијаличних и 
прикључних места проводницима 
одговарајућег  пресека и броја жила, 
који се полажу по зиду и плафону а 
према захтевима конструкције објекта. 
Комплет са свим инсталационим 
материјалом и повезивањем. 
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  Обрачун по дужном метру.          
  -N2XN-J 5x2.5 мм2  м' 80       
              
  -N2XN-J 3x2,5 мм2  м' 140       
              
  -N2XN-J 3x1,5 мм2  м' 160       
              
  -N2XN-Jx1,5 мм2  м' 40       
              
3 Набавка испорука и постављање 

каблова за израду прикључних места, 
проводницима одговарајућег пресека и 
броја жила, кој се полажу у поду у 
металним панцир цревима. 

          

  Комплет са свим инсталационим 
материјалом и повезивањем. 

          

  Обрачун по дужном метру.           
  -ПП00-Y 4x35 + 1x35 мм2  м' 25       
              
  -ПВЦ цев Ø 75 мм  м' 23       
              
  -ПП00-Y 5x16 мм2  м' 40       
              
  -метално панцир црево Ø 35 мм  м' 35       
              
  -ПП00-Y 5x10 мм2  м' 50       
              
  -метално панцир црево Ø 26 мм  м' 55       
              
4 Набавка испорука и монтажа прекидача 

и прикључница према пројекту.  
          

  Комплет са повезивањем.           
  Обрачун по комаду.           
  -прекидач - једнополни прегибни ИП54 

силумин 
ком 8       

              
  -прекидач - наизменични прегибни 

ИП54 
ком 4       

              
  -прикључница - монофазна ИП54 

силумин 
ком 24       

              
  -прикључница - трофазна ИП 54 

силумин 
ком 8       
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5 Набавка испорука и монтажа 
инкандесцентних светиљки. Комплет са 
сијалицама одговарајуће снаге. Број и 
снага сијалица су садржани у типској 
ознаци произвођача. 

          

  Обрачун по комаду.           
  -С1 - плафонско зидна 1x(60 ; 100) W 

ИП 54 
ком 8       

              
  -С2 - флуо надградна 2x40 W ИП65 ком 18       
              
  -С3 - флуо надградна 1x40 W ИП65 ком 14       
              
  -С4 - флуо паник 2x8 W  ком 4       
              
6 Набавка испорука и монтажа помоћног 

разводног ормана РО кухиње, 
постављеног на зид према пројекту. 
Орман је типски. 

          

  У орман уградити у складу са 
једнополном шемом следећу опрему: 

          

  -бакарне сабирнице  5xЦу 25x3мм    м' 
= 0.8м 

          

  -заштитна струјна склопка Фид 100/0, 
5А   ком = 1 

          

  -Уградна Гребенаста склопка 100-10-У  
ком = 1 

          

  -аутоматске осигураче тип Л и то:           
                                      50А   ком = 6           
                                      32А   ком = 6           
                                      16А   ком = 21           
                                      10А   ком = 6           
                                 резерва   ком = 1           
  -натписне плочице и остали главни и 

помоћни  монтажни материјал. 
          

  Комплет са израдом свих веза. комп
л. 

1       

              
7 Испитивање комплетне инсталације и 

прибављање потребних атеста о 
исправности ел. инсталације од 
надлежних организација. 

комп
л. 

1       

  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :           
  УКУПНО СА ПДВ-ом:           

 

Сходно  одредбама  Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12) и  
Правилника  о  обавезним елементима конкурсне   документације  у  поступцима  јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова   («Службени гласник РС», бр. 29/13 и 
104/13)  у  обрасцу структуре  цене  морају  бити   приказани  основни елементи   понуђене 
цене, као што су: 

1) цена  (јединична и укупна) са и без ПДВ 
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2)  процентуално учешће одређене врсте   трошкова  у  случају  када  је  наведени 
податак  неопходан  ради   усклађивања  цене   током  периода  трајања   уговора,односно 
оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада, енергената) 

Сматраће  се да је  сачињен образац структуре цене, уколико  су  основни елементи 
понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 

*У   предметној   набавци       није   потребно  приказати   процентуално  учешће  одређене  врсте 
трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода   
трајања   уговора,односно   оквирног   споразума   (учешће   трошкова материјала,рада,  
енергената)  с  обзиром   да  је  цена  фиксна (непроменљива) током  рока трајања уговора. 

         

                                                                   М.П.                                   ____________________________ 

                                                                  Потпис овлашћеног лица 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 83 of 94 
 

83 
 

10).ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА   

 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012) понуђач може да у 
оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуд 

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 средстава обезбеђења,под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Редни 
број 

           Врста трошка Јед. 
мере 

Количина Јединична цена Укупна цена 

      

      

      

      

      

      

      

                                      УКУПНО ТРОШКОВИ:  
 

У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду трошкова 
припреме понуде за јавну набавку :”Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне 
болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 6/201 

Датум и место                                М.П. 

      Потпис овлашћеног  

                                                     ----------------------------- 
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11).ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу   

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач ___________________________________________________________________ 

 

                                              (назив понуђача,седиште,ПИБ,матични број) 

 

потврђујем да понуду за јавну набавку “Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне 
болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 6/2014 подносим независно, без одговора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум и место                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                      М.П.  -------------------------------------------- 
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12) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ  2. ЗЈН 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна  форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 
   

Матични број:  

ПИБ:  
 
 

На  основу члана  75. став  2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/2012) као понуђач дајем 

 
И З Ј А В У 

 
којом изричито  наводим  да  сам  при  састављању  Понуде  деловодни  број: 

                                  за јавну набавку радова Радови на санацији објекта Специјалне болнице за 
плућне болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке бр.6/2014 
  поштовао  обавезе   које   произилазе  из   важећих  прописа  о  заштити  на   раду,  
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам ималац  права 
интелектуалне својине. 

 
 
 
 

ПОНУЂАЧ М.П.   
(потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 

*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 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем  

И З Ј А В У 

 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају следећи докази 
из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012): 

_________________________________________________________________________________ 

те за исте прилажем изјаву оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе 
).Изјаву  прилажем уз понуду за јавну набавку Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне 
болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 6/2014` 

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве 

 м.п.                                             
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13)ОСТАЛО ОБРАЗЦИ 

 

13)1) ИЗЈАВА 

О ДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна  форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 
   

Матични број:  

ПИБ:  
 

 

Под пуном моралном,материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо  у року од 10 дана од 
дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату 
вредност  

Приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу доставити  средство финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене 
вредности без пореза на додату вредност 

 

Напомена: Изјава се прилаже уз понуд 

 

Место и датум:                                                                Потпис овлашћеног лица: 

_______________                                                              _______________________ 

           

                                                                      М.П 
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13)2) РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА 

ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ ИЛИ СЛИЧНИХ РАДОВА У ПОСЛЕДЊЕ 5 ГОДИНА(2009,2010,2011,2012,2013) НА 
САНАЦИЈИ /реконструкцији/техничком одржавању ОБЈЕКТА 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна  форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 
   

Матични број:  

ПИБ:  
 

Редни 
број 

 
Назив места извршења 
набавке 

Датум 
закључења 
уговора 

 
Назив наручиоца 

Вредност 
извршених 
радова без ПДВ-а 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
 

Кумулативна вредност уговора износи: ______________________________ 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у Списку најважнијих изведених 
истих или сличних радова  тачни и истинити. 

Датум и место                                                     Потпис овлашћених лица понуђача 

________________                                                  _______________________________ 

             

                                                                 М.П 
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13)3) ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 
РС број 124/12) наручилац издаје   

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна  форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 
   

Матични број:  

ПИБ:  
 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач _________________________________________________________________________ 

За нас квалитетно извео следеће радове: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ закљученог 
__________. године. 

(Напомена 2: дати прецизан опис радова на објектима виоскоградње који су изведени и навести 
тражене датуме и број уговора) 

Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова – Радови на санацији 
објекта Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић” у Белој Цркви у отвореном поступку 
(ЈНОП бр.6/2014) 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

м.п.   законски заступник 

---------------------------------------------------------- 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ 
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13)4 )ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ПОТРЕБНИМ 

 СТРУЧНИМ КАДРОМ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна  форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 
   

Матични број:  

ПИБ:  
 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећим стручним кадром за 
извршење предметних послова: 

Име и презиме лица која ће бити одговорна за извршење уговора 

1  

2  

3  

*прилог: 
- копија уговора о раду  односно радном  ангажовању 

- ППП-ПД образац 

 

 

Име и презиме лица одговорна за контролу квалитета 

1  

2  

3  

*прилог: 
- копија уговора о раду  односно радном  ангажовању 
- ППП-ПД образац 
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Дипломирани инжењер , који је у радном односу или радно ангажован 

 Име и презиме Лиценца ИКС број Потврда – рок 
важности лиценце 

1    

2    

3    

4    

5.    

6.    

*прилог: 
- важећа Лиценца ИКС са Потврдом 
- копија уговора о раду  односно радном  ангажовању 
- ППП-ПД образац 

 

Лице које поседује Уверење о положеном стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду , које је 

у радном односу или радно ангажован 

 Име и презиме Уверење број/датум Издато од 
1    

2    

3    

*прилог: 
- Уверење  о полженом стручном испиту 
- копија уговора о раду  односно радном  ангажовању 

- ППП-ПД образац 

Напомена:. Уверење  издато од   старне Управе  за безбедност и  здравље на раду   
Министарства рада   о   положеном  стручном  испиту   о   практичној оспосбљености  за  
обављање  послова   безбедности  и  здравља   на  раду  за лице наведено у Изјави 

*понуђач  може  да има  ангажовано правно лице  односно предузетника који  имају  лиценцу за 
обављање послова безбедности и здравља  на  раду  издату од стране  надлежног министарства 
рада  Републике Србијe. Понуђач  је   у   обавези  да  достави  Уговор  о  ангажовању  правног  
лица   односно предузетника 

 

 

Списак радника 

 Име и презиме Струка 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

*прилог: 
- копија уговора о раду  односно радном  ангажовању 
- ППП-ПД образац 

Датум и место                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

__________________                                                         ___________________________ 

 

                                                                       М.П 
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13)5). ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РАСПОЛОЖИВИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА 
 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна  форма:  
Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  
ПИБ:  

 
ИЗЈАВА 

О РАСПОЛОЖИВИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА  

 
Изјављујем,  под  пуном   кривичном и  материјалном  одговорношћу, да  располажем 

следећим  траженим техничким капацитетима: 
 

Ред. 
Бр. 

Назив Регистарска ознака Статус* 
(заокружити) 

1 1 (једним) теретним возилом  носивости 
минимум  1400  кг 

 -власништво 
 
-закуп 

 
-лизинг 

2 1 (једним) путничким возилом  -власништво 
 
-закуп 

 
-лизинг 

*прилог: 
-копија саобраћајне дозволе  
-пописна листа/уговор  о  закупу или  лизингу са  пописном листом  закуподавца /даваоца 
лизинга 

 
 

ПОНУЂ 
м.п.    

(потпис овлашћеног лица)
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13)6)ОБРАЗАЦ 

 

ДУЖНИК:_____________________________________ 
Седиште________________________________________ 
Матични број:___________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ:__________________ 
Текући рачун:__________________________________ 
Код банке:____________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
                        за корисника бланко сопствене менице – 

 
КОРИСНИК:Спец.болн.за плућне болести „Др.Будислав Бабић“Милетићева 55,Бела Црква 
 
Предајемо Вам 1 (један) бланко сопствену меницу, серије___________________ 
И овлашћујемо  Спец.болн.за плућне болести „Др.Будислав Бабић“Милетићева 55,Бела Црква 
 као повериоца да  предату меницу може попунити на 
 износ од 5%( пет) од укупне вредности понуде, за ЈНOП бр.-----------,што номинално 
износи_______________динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде 
 
Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”, 
Милетићева 55,Бела Црква 

 
Рок важења ове менице је од  -------------------- до--------------------------------год. 
Овлашћујемо Спец.болн.за плућне болести „Др.Будислав Бабић“Милетићева 55,Бела Црква 
као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без протеста“ и трошкова, 
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
Овлашћујем банку код које имам рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачун 
уопђште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сортирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
______________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону 
депонованих потписа код наведене банке. 
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 
(један) за Повериоца. 
 
     М.П. 
Датум и место издавања    Дужник-издавалац менице 
      овлашћења  
_____________________    ________________________ 
                Потпис овлашћеног лица 
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