
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр....  1/ 40 
  

 

       Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ 

                СУ IV-22-7-4/19 
          15. јун 2019. године 
                 П а р а ћ и н 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – 

ПРОЈКТОВАЊЕ, ИЗРДА И УВОЂЕЊЕ ГАСНЕ ИНСТЛАЦИЈЕ  

И ПРИКЉУЧАК НА ГАСНУ ИНСТЛАЦИЈУ  

ЗГДРАДЕ ОСНОВНОГ СУДА У ПАРАЋИНУ 

 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВАРЕДНОСТИ 

БР. Су IV 22-7/19 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ЈУН 2019. године 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр....  2/ 40 
  

 

 
               На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Су IV 
22-7-2/14, Решења о образовању комисије за јавну набавку Су IV 22-5-3/14 и на основу 
чл. 38 Правилника о начину обвљања поступка јавне набавке у Основном суду у 
Параћину, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку радова – пројектовање, израда и увођење гасне инсталације и 

прикључак на гасну инсталацију зграде Основног суда у Параћину,  

                                                   ЈН бр. Су IV 22-7/2019 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

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

 
 
 
 

5 

 
 

IV 

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

 
 

20 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 24 

VI Образац понуде 30 

VII Модел уговора 33 

VIII Образац трошкова припреме понуде 39 

IX Образац изјаве о независној понуди 40 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Основни суд у Параћину  
Адреса: Мајора Марка бр. 1  
Интернет страница: www.pn.os.sud.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и 
Правилника о начину обављања поступка јавне набавке у Основном суду у Параћину. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број Су IV 22-7/19, је набавка радова -  пројектовање, израда и 

увођење гасне инсталације и прикључак на гасну инсталацију зграде Основног 

суда у Параћину, по системи „Кључ у руке“. Шифра 71321200 и 45333000. 
 
4. Контакт  

Лице за контакт: Славиша Соколовић, Судска управа 
Е - mail адреса: uprava@pn.os.sud.rs 
Tel. (035) 563-401 
Факс (035) 563-752 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке 

 
               Предмет јавне набавке бр. Су IV 22-7/19, је набавка радова -  пројектовање, 
израда и увођење гасне инсталације и прикључак на гасну инсталацију зграде 

Основног суда у Параћину, по системи „Кључ у руке“. Шифра 71321200 и 45333000. 
 
       2.     Вредност јавне набавке  

 

                Вредност јавне набавке за набавку радова -  пројектовање, израда и увођење 

гасне инсталације и прикључак на гасну инсталацију зграде Основног суда у 

Параћину, по системи „Кључ у руке“,  је 4.750.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
5.700.000,00 динара са ПДВ-ом, а средства су обезбеђена на конту у буџету 511391. 
 
       3.  Рок за достављање понуда, обавештење о отварању понуда и одлуци о 

избору најповољније понуђача и период реализације јавне набавке 

 
               Рок за достављање понуда је 28. јун 2019. године до 11,00 часова. 

 

               Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Основног суда у Параћину 
дана 28. 06. 2019. године, са почетком у 12,00 часова. 

 

               Реализација јавне набавке била би коначна са 15. 09. 2019. године. 
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III  ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 
 
               За израду ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ( ПЗИ ) И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА за извођење радова на Изградњи мерно-регулационе 

станице, унутрашње гасне инсталације и гасних загрејача воде повезаних у 

каскаду, за потребе загревања Основног суда у Параћину, ул. Мајора Марка, на 

катастарској парцели бр.1826 КО Параћин - град. 

 

A.  ОПШТИ ДЕО 
 
 
Инвеститор: 

ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ 

Објекат: 

 

Место: 

ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ 

МРС, УГИ и ГАСНА КОТЛАРНИЦА 

 

ПАРАЋИН 

Назив документације: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ( ПЗИ ) 

И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 
 

B.  ТЕХНИЧКИ ДЕО 
 
             За потребе  ОСНОВНОГ СУДА У Параћину, ул. Мајора Марка, на катастарској 
парцели бр.1826 КО Параћин – град, потребно је урадити ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ   
( ПЗИ ) И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА Изградњи мерно-регулационе станице за природни гас, унутрашње гасне 

инсталације и гасних загрејача воде повезаних у каскаду. 

Пројекат за извођење треба да садржи машински и електро део.  
Пројекте урадити према овом ПРОЈЕКТНОМ ЗАДАТКУ, и на основу постојећег 

ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА бр. 50/18 – ИДП, из фебруара 2018. год., урађеног од стране 
СЗР ‘’ ЕЛАС ‘’ – Крушар.  
 
ПРИ ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА УЗЕТИ У ОБЗИР СЛЕДЕЋУ ЧИЊЕНИЦУ: 
 
               У време израде Идејног пројекта, постојећа котларница у Основном Суду у 
Параћину је служила за загревање више објеката и то: 

• Зграда Основног Суда 
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• Зграда Прекршајног Суда 

• Зграда Полицијске Управе 

• Зграда Националне службе за запошљавање 
 
               Приликом Израде Идејног пројекта Мерно регулациона станица за природни 
гас као и генератори топлоте ( гасни котлови ), димензионисани су тако да могу да 
подмире потребе за грејањем свих ових потрошача. Обзиром да су у међувремену сви 
поменути потрошачи, осим Основног суда, обезбедили сопствене изворе топлоте за 
грејање, ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ је потребно ускладити капацитет МРС и гасних 
котлова стварним потребама за грејањем само зграде Основног Суда у Параћину. 
 
               ОВАЈ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ТЕНДЕРСКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, А ПОНУДУ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 
ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА ДАТИ ПО СИСТЕМУ '' КЉУЧ У РУКЕ ''. 
 
               ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ЈЕ ДА ПРИ ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, 
ПРИБАВИ ПИСМЕНУ САГЛАСНОСТ ОДГОВОРНИХ ПРОЈЕКТАНАТА 
МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА, ЗА СВЕ ИЗМЕНЕ У ПРОЈЕКТУ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ У ОДНОСУ НА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 
 
               Пројектна документација се израђује у електронском облику а достава 
техничке документације надлежним органима ( уз пуномоћје Инвеститора ) мора бити 
извршена преко Централног информационог система за електронско поступање ( 
ЦЕОП ), у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у 
остваривању права на изградњу и употребу објеката ( Правилник о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем '' Службени гласник РС 
113/2015 ). 
 

 
                Након израде ПЗИ и Главног пројекта Заштите од пожара потребно је 
исходовати САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, од Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 
ситуације МУП-а у Јагодини, а након добијања потребне сагласности извршити 
Пријаву радова надлежном органу електронским путем. 
 
                Након завршетка радова потребно је израдити ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ 
ОБЈЕКТА ( ПИО )           и извршити  исходовање УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ од стране 
Одељења за Урбанизам и имовинско – правне послове Општинске Управе у Параћину. 
 
                 НАПОМЕНА:  Плаћање свих административних такси, као и такси за 

ЦЕОП је обавеза Инвеститора. Такође израда свих потребних геодетских снимака 

и формирање комисије за технички пријем је обавеза Инвеститора. 

 
                 Техничка документација треба да буде урађена и да садржи све потребне 
елементе према важећем '' Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења техничке контроле документације према класи и намени објеката '' ( '' 
Службени галсник бр. 72/2018 ). 
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               При изради пројектне документације применити све важеће Законе, 
Правилнике и Стандарде за овакву врсту инсталација и позитивну инжењерску и 
монтажерску праксу. 
 
              Пројекти требају да садрже сву потребну текстуалну и графичку 
докуменатацију, чији садржај и обим треба да омогући несметано извођење свих 
радова. 
 
 

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 МРС, УГИ и ГАСНА КОТЛАРНИЦА 

OBJEKAT: Izgradnja merno-regulaciona stanica G-40, unutrašnje gasne instalacije i  
gasnih zagrejača vode povezanih u kaskadu 

 Назив позиције 
јединица 

мере  
количи

на 
jedinična 

cena 
UKUPNO 

Br. 

poz. 
Опис позиције 

Јед. 

мере 
Кол. Jed. cena 

Ukup. 

cena 

I ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА     

1 Израда Пројекта за извођење ( ПЗИ ), за МРС, УГИ и гасну 
котларницу, ( машински и електро део ) са исходовањем 
сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите 
од пожара од стране Одељења за ванредне ситуације МУП у 
Јагодини 

кплт. 1   

2 Израда Главног Пројекта заштите од пожара за МРС, УГИ и гасну 
котларницу, са исходовањем сагласности на техничку 
документацију у погледу мера заштите од пожара од стране 
Одељења за ванредне ситуације МУП у Јагодини 

кплт. 1   

3 Израда Пројекта изведеног објекта ( ПИО ) МРС, УГИ и гасне 
котларнице, ( машински и електро део ) кплт. 1   

4 
Израда Атестно-техничке документације изведених инсталација и 
све остале потребне документације за Технички пријем, 
присуство представника Извођача на Техничком пријему и 
исходовање употребне дозволе 

кплт. 1   

 

      

 НАПОМЕНЕ:     

* 

Пројекте урадити према новом ПРОЈЕКТНОМ ЗАДАТКУ, и на основу 
постојећег ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА бр. 50/18 – ИДП, из фебруара 2018. 
год., урађеног од стране СЗР ‘’ ЕЛАС ‘’ – Крушар.  

    

** 

Обавеза понуђача је да при изради пројеката за извођење, прибави 
писмену сагласност одговорних пројектаната машинских и електро 
инсталација, за све измене у Пројекту за извођење у односу на 
Идејни пројекат 
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** 

Пројектна документација се израђује у електронском облику а 
достава техничке документације надлежним органима ( уз 
пуномоћје Инвеститора ) мора бити извршена преко Централног 
информационог система за електронско поступање ( ЦЕОП ), у 
оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у 
остваривању права на изградњу и употребу објеката ( Правилник о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем '' 
Службени гласник РС 113/2015 '' ). 

    

**** 
Понуду за пројектовање и извођење дати по систему '' КЉУЧ У 
РУКЕ ''. 

    

***** 

Плаћање свих административних такси и такси за ЦЕОП приликом 
наведених процедура, израда потребних геодетских снимања, као и 
формирање комисије за Технички преглед изведених инсталација је 
обавеза Наручиоца 

    

      

II МАШИНСКИ РАДОВИ     

A 
МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА И ПРИКЉУЧНИ 
ГАСОВОД 

  din din. 

1 Једнолинијски мерно-регулациони сет (МРС), типа Г-
40, следећих карактеристика :     

 максимални капацитет Q= 65 м³/х     

 улазни притисак: Пул=1,0-4,0 бар     

 излазни притисак: Пиз=25 мбар     

 

МРС се састоји од улазне лоптасте славине, 
филтера, регулатора притиска са интегрисаним блок 
вентилом, сигурносно испусног вентила, мерача 
протока са мехом, са температурним коректором, 
манометра са растеретном славином за мерење 
улазног (0-6 бар) и излазног притиска (0-250мбар), 
излазне лоптасте славине и одушних водова НО20. У 
цену је урачунато испитивање на чврстоћу и 
непропусност, ренгенска контрола завара 100%, 
антикорозивна заштита са по два слоја основне боје, 
монтажа МРС на носач и у одговарајућу металну 
антокорозионо заштићену и завршно офарбану 
жутом бојому два премаза самостојећу кућицу. МРС 
мора да задовољава све интерне стандарде 
дистрибутера природног гаса "Србија-гас"-а, мерач 
мора да буде баждарен у Лабораторији дистрибутера, 
о чему мора да поседује одговарајући сертификат. 

ком. 1   

2 Метални ормарић са стаклом на вратима за смештај 
против пожарне гасне лоптасте славине, 
антикорозионо заштићен и завршно офарбан жутом 
бојом у два премаза, димензија : 

 

 

  

 500x500x600мм ком. 1   

3 Полагање полиетиленског цевовода за гас, најмањег 
квалитета ПЕ80, следећих димезија :     

 ф40 x 3,7 м' 12   

4 Полиетиленски фитинг за гас, најмањег квалитета 
ПЕ80, следећих димезија :     
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 колено 90⁰ - ф40 x 3,7 ком. 2   

 
прелазни комад (полиетилен - месинг) - Ø 40 / 5/4", 
укључујући навој и прирубнице и контра прирубнице за 
наставак челичног гасовода 

ком. 2   

5 Челична бешавна цев за повезивање МРС са гасном 
инсталацијом, следећих димензија :      

 Ø 76.1 x 3.2 м 1   

6 Заштитна челична цев за заштиту полиетиленске 
цеви ван земље, следећих димензија :      

 Ø 88.9 x 3.2 м 1   

    
Ukupno A 

: 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

B УНУТРАШЊИ РАЗВОДНИ ГАСОВОД     

1 
Против пожарна гасна лоптаста славина, са 
прирубницама и контра прирубницама, димензија : 

    

 ДН65 НП16 ком 1   

2 
Бешавне челичне цеви Ч. 1212 према ЈУС Ц. Б5. 221 
: 

    

 Ø76.1 x 2.9 м' 9   

3 Хамбуршки лукови 90° ,Ч.1212      

 Ø76.1 x 2.9 ком 5   

4 Челичне концетричне редукције,Ч.1212:     

 Ø76.1 /33,7 ком 4   

5 Челични Т комад Ч.1212:     

 Ø76.1 x 2.9 ком 4   

6 Челична заварна капа Ч.1212:     

 Ø76.1 x 2.9 ком 1   

7 Помоћни материјал (ацетилен, кисеоник, жица     

 
за варење, електроде, брусне плоче, резне плоче, 
тефлон, кудеља, фермит итд.) узима се паушално 
50% од позиције 2-6 

пауша
лно 

0,5   

8 Кугласта славина за гас са термичким вентилом:     

 ДН25 НП6 ком 4   

9 Црни муф 3/4" ком 4   

10 Дупли нипли 3/4" ком 4   
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11 Холендер 3/4" ком 4   

12 
Антикорозиона изолација челичних гасних 
инсталација, бојење основном бојом и завршном бојом 
у два премаза : 

м2 0,5   

13 
Ослонци (конзоле) за цеви, које се воде по фасади 
објекта : 

кг 10   

14 
Једноделне шелне за гас, са металним типлом и 
завртњем М8: 

    

 2 1/2'' ком 8   

15 
Бушење отвора кроз зидове са уградњом заштитне 
цеви 

ком 4   

16 

Монтажа опреме, заваривање цеви, испорука и 
монтажа висећих, чврстих ослонаца и конзола, 
антикорозиона заштита бојењем надземног дела 
цевовода (чишћење од корозије, бојење 2x 
минијумом, 1xтемељном бојом и 1xзавршном 
бојом), све према важећим техничким прописима и 
техничким условима градње. 

пауша
лно 

   

17 
Испитивање гасне инсталације на чврстоћу и 
непропусност  

компл. 1   

18 Припремно завршни радови 
пауша

лно 
1   

    
Ukupno B 

: 
 

      

C ГАСНА КОТЛАРНИЦА И ТОПЛОВОДНО ПОВЕЗИВАЊЕ   

      

1 
Кондензациони, гасни, фасадни котао производ 
"Ваиллант", тип ецоТЕЦ плус ВУ ИНТ 1206/5-5 
снаге 112 кW 

    

  ком 4   

2 
Хоризонтални димоводни комплет 110/160 ПП 
црни 

ком 4   

3 
Дигитални регулацијски модул за каскадно 
вођење са еБУС везом ВР 32/3 

ком 1   

4 
Аутоматика са регулацијом у зависности од 
спољне температуре и спајање у каскаду цалор 
МАТИЦ 630/3 

ком 1   

5 
Циркулациона високоефикасна пумпа (класе А) 
са прикљуцним цевима за ецоТЕЦ уредаје од 
100 до 120 кW, Wило Стратос Пара 25/1-8 

ком 4   

6 
Кугласти гасни вентил са противпожарним 
уредајем, равни пролаз Р 1" 

ком 4   

7 Вентил сигурности - 4 бар ком 4   

8 Сензор спољашње температуре  ком 1   

9 Сензор температуре хидрауличног разделника ком 1   
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10 Сензор протока температуре  ком 2   

11 Циркулациона пумпа Магна 3 100-60Ф ком 1   

12 Измењивач топлоте, ПХЕ Ц 480-90 Q=480 кW ком 1   

13 

Израда сабирника/разделника топле воде50/30ºЦ 
Φ133x4,0 Л=3000мм,са 4 прикључака 1", 
пикључком за манометар,термометар и испусни 
вентил ДН15 

ком 2   

14 
Експанзиони мембрански суд ЕЛБИ ЕРЦЕ 300, 
запремине В=300 лит. 

ком 2   

15 Коси хватач прљавштине са прирубницом и 
контраприрубницом, следећих димензија :     

 ДН125 НП6 ком 2   

16 Равни запорни вентил са прирубницом и 
контраприрубницом 

    

 ДН125 НП6 ком 1   

17 Кугла вентил :     

 Р5/4"  ком 8   

 Р1" ком 2   

18 Кугла вентил са испусном славином 1" ком 2   

19 Хватач нечистоће 5/4" ком 4   

20 Против повратни вентил 1" ком 4   

21 Сигурносни вентил 1'', 3 бар, са муфом ком 1   

22 Манометар , 0 - 6 бар,са 1/4'' са муфом ком 2   

23 Термометар 0-120 Ц 1/2'', са муфом ком 2   

24 
ПВЦ цеви за одвод кондензата д32мм, комплет са 
фитингом 

м' 5   

25 
Електро грејни каблови око инсталације за одвод 
кондензата да би се спречило замрзавање 
цевовода 

м' 10   

26 
Бешавне челичне цеви Ч. 1212 према ЈУС Ц. Б5. 
221 : 

    

 Ø33,7x2,6  м' 6   

 Ø133x4,0  м' 52   

27 Хамбуршки лукови 900 и 450,Ч.1212      

 Ø33,7x2,6  ком 4   

 Ø133x4,0  ком 18   

28 Челичне концетричне редукције,Ч.1212:     

 Ø133x4,0/88,9 мм ком 4   
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 Ø133x4,0/114,3 мм ком 2   

29 

Помоћни материјал (ацетилен, кисеоник, жица за 
варење, електроде, брусне плоче, резне плоче, 
тефлон, кудеља, фермит итд.) узима се паушално 
50% од позиције 26÷28 

паушалн
о 

0,5 0,00  

30 

Израда носеће конструкције за сабирник, 
разделник, главну циркулациону пумпу и осталу 
опрему израђена од челичних профила, са 
укрућењима и анкер плочом 

кг 50   

31 
Уградња одзрачних вентила 3/8" на постојећим 
ваздушним водовима са преправком истих  

компл. 1   

32 
Бојење свих носећих елемената 
(носачи,конзоле,држачи и сл.) црним лаком  

компл. 1   

33 
Чишћење цеви до металног сјаја и бојење 
двоструким премазом заштитне боје. 

м1 2   

34 
Топлотна изолација у цевима и плочама од 
целуларне синтетичке гуме АРМАФЛЕX АЦ     

 35x6 мм м' 6   

 140x32 мм м' 52   

35 Алуминијумске преструјне решетке за монтажу на 
вратима за довод и одвод ваздуха, са контра рамом 
са заштитном мрежицом за спречавање улаза 
инсеката, димензија : 

    

 800x400мм ком. 2   

36 
Испорука и постављање упозоравајућих табли са 
натписом и то: 

    

 
"Котларница"-незапосленима улаз забрањен (са 
спољне стране улазних врата) 

ком 2   

 "Излаз" (са унутрашње стране излазних врата) ком 1   

37 Монтажа опреме и заваривање цеви 
паушалн

о 
   

38 Испитивање инсталације, хладна и топла проба 
паушалн

о 
1   

39 Сервисно пуштање котлова у рад 
паушалн

о 
1   

40 Демонтажа постојећег цевовода 
паушалн

о 
1   

41 Припремно завршни радови 
паушалн

о 
1   

42 Разни непредвидјени радови  
паушалн

о 
1   

    
Ukupno C 

: 
 

      

D ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ     
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1 Ископ земље ИИИ категорије - рова за полагање 
полиетиленског гасовода м3 6   

2 Планирање дна рова песком до висине 10цм од дна 
рова, и насипање песком након полагања 
полиетиленског гасовода до висине 20цм изнад 
гасовода 

м3 2   

3 Затрпавање рова након полагања гасовода и песка, 
земљом, враћање површине у првобитно стање, 
одвоз вишка материјала 

м3 3   

4 Пробијање отвора у зидовима за врата, прозоре и 
вентилационе решетке пауш. 1   

5 Набавка врата димензије 100/210 цм  ком 2   

6 Набавка алуминијумског прозора димензије 100/100 
цм  ком 1   

Ukupno D:

      

E ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ     

      

1 Припрема градилишта, транспорт материјала и 
алата, израда плана рада и динамике изводјења 
радова, провера на лицу места техничке 
документације 

пауш. 1   

2 Израда упутства за руковање и одржавање пауш. 1   

3 Урамљивање шеме котларнице и постављање на 
видном месту пауш. 1   

4 Урамљивање упутства за руковање и одржавање 
котларнице и постављање на видном месту пауш. 1   

5 Израда пројекта изведеног стања пауш. 1   

6 Завршни радови, чишћење градилишта, одвоз 
вишка материјала и алата пауш. 1   

Ukupno E:

      

 
 
 
 
 
 
 

     

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - МАШИНСКИ РАДОВИ     

A МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА Укупно:  

B УНУТРАШЊИ РАЗВОДНИ ГАСОВОД Укупно:  

C ГАСНА КОТЛАРНИЦА И ТОПЛОТНО ПОВЕЗИВАЊЕ  Укупно:  

D ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ Укупно:  
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E ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ Укупно:  

    UKUPNO: 

      

      

      

III ЕЛЕКТРО РАДОВИ     

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА И 

МАТЕРИЈАЛА 
    

 
"Основни суд" у Параћину К.П. 1826 К.О. Параћин - град 
- Електроенергетске инсталације у гасној котларници 

      

A 
ОРМАНИ ПНК РЕГАЛИ, ПВЦ КАНАЛИ И 

НАПАЈАЊЕ 
    

1 Измештање постојећег ормана из простора 
предвиђеног за постављање гасних котлова и 
остале опреме, развезивање доводних и одводних 
каблова и вађење каблова из ормана. 

пауш. 1   

2 Набавка, Испорука и постављање ПНК носача 
каблова сличних типу Пеком 50x50 мм са поклопцем 
и опремом за вешање на стубове, зидове и плафон. 
У потребне елементе укључити и елементе за 
спајање и други потребан прибор према упутству 
произвођача. Плаћа се материјал и радна снага по 
метру дужном.  

 

 

  

 ПНК 50x50 м. 10   

3 Испорука и уградња на зид пластичних канала са 
свим радовима и материјалом плаћа се по дужном 
метру уграђеног канала за вертикално вођење 
каблова и то: 

 

 

  

 
ПК 40x40 - полагање напојног кабла од постојећег 
ормана до РО-К и полагање сигналних каблова у 
котларници. 

м. 

30   

 ПК 17x17 
м. 

35   

4 Испорука свог потребног материјала и израда 
разводног ормана гасне котларнице РО-К за назидну 
монтажу. Орман од изолационог материјала 
(стаклом ојачаног полиестера),са степеном 
заштите ИП54. Са одговарајућом бравицом са 
кључем. У РО-ГК уградити следеће:  

    

 

1ком Главни трополни АС прекидач Ин=25А са 
прекострујном и краткоспојном заштитом и 
напонским окидачем, прекидне моћи 25 кА, сличан 
типу Цомпацт НСX100Б - ТМ25Д (25 кА ат 380/415 
В)-"Сцхнеидер елецтриц".  

    

 
1 ком заштитни уређај диференцијалне струје РЦД 
40А/30мА  

    

 1 ком трафо 230/24В,250ВА     
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 1 ком аутоматски осигурач 16А, 3п, 6КА, типа Ц     

 6 ком аутоматски осигурач 16А, 1п, 6КА, типа Ц     

 5 ком аутоматски осигурач 6А, 1п, 6КА, типа Б     

 5 ком аутоматски осигурач 6А, 1п, 6КА, типа Ц     

 4 ком аутоматски осигурач 10А, 1п, 6КА, типа Б     

 На вратима ормана уградити:     

 1 ком гребенаста склопка 10А,250В, положај 0-1.     

 1 ком.Печуркасти тастер НО контакт     

 3 ком. Сигналних сијалица (зелена боја фи 22)     

 4 ком. Редне стезаљке 4 мм     

 21 ком. Редне стезаљке 2,5 мм     

 Са горње стране ормана поставити уводнице.     

 Остали материјал, сабирнице за Н и ПЕ итд.     

 
Орман поставити на зид. За све комплет 
испоручено и намонтирано плаћа се по комаду. ком. 1   

5 Испорука и израда напојног вода од постојећег 
разводног ормана РО-П до разводног ормана гасне 
котларнице РО-ГК проводником ПП00-Y 5x4мм2 
просечне дужине 20м. Проводник поставити у 
пластичне канале 40x40 мм. У цену урачунато 
испорука и постављање проводника и сва 
повезивања у орманима.  

ком. 1   

 УКУПНО ОРМАНИ ПНК РЕГАЛИ, ПВЦ КАНАЛИ И 
НАПАЈАЊЕ 

   

      

B 
НАПАЈАЊЕ ПОТРОШАЧА, ОПШТЕ 

ПРИКЉУЧНИЦЕ И СИГНАЛНИ ВОДОВИ 
    

6 Набавка, испорука и полагање кабла за напајање 
циркулационих пумпи типа и пресека ПП00-Y 
3x1,5мм2 просечне дужине 11м. Кабл полагати у ПНК 
регалу и у ПВЦ каналима. Плаћа се по комаду 
изведена инсталација са повезивањем. 

ком. 5   

7 Набавка, испорука и полагање кабла за напајање 
командних уређаја котлова типа и пресека ПП00-Y 
3x1,5мм2 просечне дужине 8м. Кабл полагати у ПНК 
регалу и у ПВЦ каналима. Плаћа се по комаду 
изведена инсталација са повезивањем. 

ком. 2   

8 Набавка, испорука и полагање кабла за напајање 
централе за детекцију гаса типа и пресека ПП00-Y 
3x1,5мм2 просечне дужине 8м. Кабл полагати у ПНК 
регалу и у ПВЦ каналима. Плаћа се по комаду 
изведена инсталација са повезивањем. 

ком. 1   
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9 Набавка, испорука и полагање кабла за сигналне 
водове пумпи, и котлова, типа и пресека ПП/Ј 
2x0,75мм2 . Проводник поставити у пластичне 
канале. Плаћа се по дужном метру кабла са 
повезивањем. 

м 70   

10 Набавка, материјала и израда инсталација 
монофазне шуко прикључнице проводником ПП-Y 
3x2,5мм2, просечне дужине 10м. Кабл полагати у 
ПНК реаглима и ПВЦ каналима. 

ком. 5   

11 Набавка, испорука и уградња ОГ прикључнице од 
силумна за надградну монтажу са поклопцем 16А, 
250В. 

ком. 5   

12 Набавка, материјала и израда инсталација 24В 
прикључнице проводником ПП 2x2,5мм2, просечне 
дужине 10м са постављањем ОГ прикључнице 16А, 
24В, у пластичном кућишту. Кабл полагати у ПНК 
реаглима и ПВЦ каналима. 

ком. 1   

13 Набавка, материјала и израда инсталација тастера 
за нужно искључење”печурка”проводником ПП/Ј 
2x1,5мм2, просечне дужине 15м са постављањем 
тастер за нужно искључење ”печурка” у ОГ изведби 
10А, 250В, у пластичном кућишту. Кабл полагати у 
ПНК реаглима и ПВЦ каналима. 

ком. 2   

 УКУПНО НАПАЈАЊЕ ПОТРОШАЧА, ОПШТЕ 
ПРИКЉУЧНИЦЕ И СИГНАЛНИ ВОДОВИ 

   

      

C ОСВЕТЉЕЊЕ     

14 
Израда инсталације расвете проводником ПП00-Y 
3x1,5мм2 у ПНК регалу и ПВЦ каналицама, просечне 
дужине 10 м. У цену урачунато постављање 
проводника, ОГ разводне кутије као и сва 
електрична повезивања плаћа се по комаду. 

ком. 5   

15 
Набавка, испорука и уградња серијског ОГ прекидача 
од силумина поред врата котларнице 10А, 250В. 

ком. 1   

16 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 
светиљке са лед извором светлости 51W и 
поклопцем од несаломивог поликарбоната сличне 
типу ТОРНАДО ЛЕД М - ОМС ОПАЛ ЛЕД 
5800ЛМ/840 1x51W, ЛЕД ДРИВЕР. Светиљка је 
механичке заштите ИП65 . 

ком. 2   

17 
Набавка, испорука, монтажа и повезивање 
светиљке са лед извором светлости 17W и 
поклопцем, сличне типу ПЛАСТ Х ЛЕД - ОМС, ЛЕД 
ДРИВЕР, димензија 596 x 172 x 57 мм. Светиљка је 
механичке заштите ИП44. Светиљка се монтира у 
МРС. 

ком. 1   
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18 Испорука и уградња паник светиљке са ЛЕД извором 
свелости 3W, механичке заштите ИП65, са 
аутономијом рада 3 х , након нестанка електричне 
енергије. 

ком. 1   

19 Набавка, испорука, монтажа и повезивање бродске 
светиљке са инкадесцентним извором светлости 
механичке заштите ИП65 за осветљење уаза у 
котларницу .  

ком. 1   

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА    

      

D ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА     

20 Испорука и уградња на зид, на 30цм од пода траке 
25x4 мм. За све комплет испоручено и уграђено и 
повезано плаћа се по метру траке, заједно са 
потпорама СРПС Н.Б4.925. 

м. 18   

21 Испорука и уградња укрсног комада са свим 
повезивањима плаћа се по комаду. 

ком. 7   

22 
Израда инсталације за изједначење потенцијала 
проводником П/Ф-Y 16мм2 просечне дужине 0,5м са 
постављањем на крајевима проводника 
одговарајућих папучица и повезивањем 
одговарајућим поцинкованим завртњима и 
матицама са повезивањем на металне масе. За све 
комплет испоручено и намонтирано плаћа се по 
комаду. 

ком. 35   

 УКУПНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА     

      

E ДЕТЕКЦИЈА ГАСА     

      

23 Набавка, испорука и полагање кабла од гасне 
централе до детектора гаса проводником Ј-Y(Ст)Y 
2x2x0,8мм просечне дужине 15м. Проводник 
поставити у каналице. 

ком. 1   

24 Као под 6 само напојни вода од гасне централе до 
сигналне сирене проводником ПП00-Y 2x1,5мм 
просечне дужине 13м. Проводник поставити у 
пластичне канале . 

ком. 1   

25 Испорука и постављање на фасади на 3м од терена 
сигналне сирене са бљескалицом за спољну 
монтажу. У цену урачунато постављање сирене на 
зид и пуштање у рад са достављањем инвеститору 
свих атеста.  

ком. 1   

26 Испорука и постављање гасне централе сличне 
типу Г-100 са трансформатором 220/24В+2 
акумулатора 12В,7Ах ”Нотифиер” . У цену 
урачунато постављање централе на зид и 
пуштање у рад са достављањем инвеститору свих 
атеста и записник о централи. 

ком. 1   
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27 
Испорука и постављање на плафон детектора гаса 
за детекцију природног гаса у ИП65 заштити, са 
два прага реаговања 10% и 20% . У цену урачунато 
постављање детектора на зид 30 цм од плафона 
изнад котлова, са достављањем инвеститору свих 
атеста. 

ком. 1   

 УКУПНО ДЕТЕКЦИЈА    

      

F 
ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА 

ИНСТАЛАЦИЈА 
    

28 Остали рад и материјал неспецифициран у 
предмеру и предрачуну. 

ком. 1   

29 
По завршеном прегледу изведених радова треба 
извршити Законска предвиђена испитивања: 
- Преглед и испитивање електричне инсталације и 
инсталације изједначења потенцијала са издавањм 
Стручног налаза. 
- Функционална проба система детекције природног 
гаса 
- комплетирање завршених радова на напред описан 
начин, уз сва наведена испитивања давање атеста 
и упутства као и пуштање инсталације и предаје 
листе инвеститору на употребу. 

ком. 1   

 УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

   

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЕЛЕКТРО РАДОВИ     

A 
ОРМАНИ ПНК РЕГАЛИ, ПВЦ КАНАЛИ И 
НАПАЈАЊЕ 

    

B НАПАЈАЊЕ ПОТРОШАЧА, ОПШТЕ ПРИКЉУЧНИЦЕ И СИГНАЛНИ ВОДОВИ  

C ОСВЕТЉЕЊЕ     

D ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА     

E ДЕТЕКЦИЈА ГАСА     

F ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА     

UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: 
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IV ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА У КОТЛАРНИЦИ 
    

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН      

  

1 

. Ручни апарат за гашење пожара 
тип С-9  
  

ком. 2   

2 Ручни апарат за гашење пожара 
тип ЦО2-5  
 ком. 1   

3 Табле упутства и упозорења      

 
" Забрањено пушење и приступ отвореним 
пламеном " 

ком. 
1   

 " Опасност од пожара и експлозије " ком. 1   

 " ОПАСНОСТ - ГАС " ком. 1   

 " Незапосленима приступ забрањен " ком. 1   

 " Упутство за употребу ватрогасних апарата " ком. 1   

 " Поступак у случају пожара " ком. 1   

 УКУПНО ДИНАРА:    

      

      

      

      

      

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА :     

I ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА     

II МАШИНСКИ РАДОВИ  
 

  

III ЕЛЕКТРО РАДОВИ  

IV ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА У КОТЛАРНИЦИ   

 УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ПДВ-а :  

 УКУПНО ДИНАРА СА ПДВ-ом :  

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона). 

 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
- Да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

а) минимум 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа 
која ће бити одређена за одговорног извођача радова са лиценсом 430 или 730, 
б) руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује 
извођењу радова на градилишто током радног времена, а током треајања рока 
за извођење радова, 

         -    Доказ да располаже довољним техничким капацитетом, за механизацију и        
              опрему потребну за извођење радова за које подноси понуду и то најмање: 1  
              полуатутоматска машина за заваривање цеви; 1 апарат за заваривање; 1  
              брусилица; 2 транспортна возила; 1 тестера за разање цеви са ваљцима, 

- Да произвођач мора имати ISO9001 сертификат, а понуђач мора имати 
ISO9001, ISO14001, ISO18001 сертификате, 

- Доказа да има обезбеђеног сервисера за уграђене делове, који ће моћи да се 
јави наручиоцу највише 1 (један) сат по пријави квара, 

- Промет преко текућег рачуна у 2018. години, од минимум 12.000.000,00 
динара, 

- Доказ о закљученом уговору са окончаном ситуацијом у претходне три године, 
са најмање једним државним органом у Републици Србији, као и јавном 
установом, јавним предузећем и органом локалне самоуправе,  

- Биланс стања и успеха за 2018. годину, 
- Обилазак објекта  је обвезан за сва заинтересована лица која ће поднети 

понуду 
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1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог ус 
 
 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
                         Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
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прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 
               За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које 
је одредио наручилац, понуђачи су обавезни да доставе следеће доказе: 
 

- Да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 
а) минимум 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа 
која ће бити одређена за иодговорног извођача радова са лиценсом 430 или 
730, доставља: копију радне књижице или копију уговора о раду и копије 
образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање 
(уколико су лица у радно односу), односно копије уговора о обављању 
привремених и повремених послова  или копије уговора о делу или копије 
других уговора (уколико су лица ван радног односа) као доказ да су одговорни 
извођачи радова за које се достављају лиценце ангажовани код понуђача; 
копије лиценци и потврда о важењу лиценци за одговорне извођаче радова 
издате од стране Инжањерске комире Србије, која мора да важи на дан 
отварања понуда; Изјава одговорног извођача радова  са лиценцом 430 или 
730, да има најмање 5 (пет) година радног искуства, до дана објављивања 
позива за подношење понуда, на објектима високоградње;   
б) руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује 
извођењу радова на градилишто током радног времена, а током треајања рока 
за извођење радова, доставља: копију радне књижице или копију уговора о 
раду и копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално 
осигурање (уколико су лица у радно односу), односно копије уговора о 
обављању привремених и повремених послова  или копије уговора о делу или 
копије других уговора (уколико су лица ван радног односа) као доказ да су 
одговорни извођачи радова за које се достављају лиценце ангажовани код 
понуђача; поплуњену и потписану изјаву понуђача да има ангажованог 
руководиоца радвода који ће бити обавезан да присуствује извеђењу радова на 
градилишту током тдрајања радног времена, а током рока за извођење радова, 
коју мора и руководилац радова на градилишту да потпише и овери 
лиценцним печатм, однсоно сама потпише (уколико нема лиценцу односно 
лиценцни печат), 

         -     Доказ да располаже довољним техничким капацитетом, за механизацију и        
              опрему потребну за извођење радова за које подноси понуду и то најмање: 1  
              полуатутоматска машина за заваривање цеви; 1 апарат за заваривање; 1  
              брусилица; 2 транспортна возила; 1 тестера за разање цеви са ваљцима,       
              доказује: копијама извода из пописне листе са означеним позицијама или  
              копијом уговора о закупу или копијом зговора о коришћењу опреме или  
               копијом рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години), 

- за доказ о промету преко рачуна, потребно је доставити исказ пословне банке 
о промету преко рачуна за 201. годину и биланс стања и успеха понуђача за 
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2018. годину, оверен од стране овлашћеног ревизора, као други додатни услов 
из конкурсане документације,       

 -    Доказ да произвођач мора имати ISO9001 сертификат, а понуђач       
      мора имати ISO9001, ISO14001, ISO18001 сертификате, доказује се доставом  
      копија важећих сертификата о испуњавању стандарда квалитета SRPS ISO      
     9001 или „одговарајући“; важећи сертификат за Систем управљања заштитом  
     животне средине ISO 14001 или „одговарајући“.  
      Укоико понуђач достави одговарајући стандард захтеваном стандарду,     
      неопходно је да његова еквивалентност буде потдврђена посебним документом  
      издатим од стране организације за стандардизацију. Напомена: достављени  
      документ мора бити важећи на дан отварања понуда, а уколико је документ на     
      страном језику, обвезно је да исти буде преведен на српски језик и оверен од  
      стране овлашћеног тумача. 
- Доказ да има обезбеђеног сервисера за уграђене делове, који ће моћи да се 

јави наручиоцу највише 1 (један) сат по пријави квара, се доказује доставом 
овлашћења одрећеног сервисера, са наведеном течном адресом седишта 
сервисера или истуреног одељења, са тачним бројевима телефона и овереним 
изјавама да може да приступи нод наручиоца у року од највише 1 сата по 
позиву. 

- Услов доказ о закљученом уговору са окончаном ситуацијом у претходне три 
године, са најмање једним државном органом у Републици Србији, се доказује 
доставом окончане ситуације или копија рачуна за извршене услуге. 

- Доказ обилазак објекта  је обвезан за сва заинтересована лица која ће поднети 
понуду.  Заинтересована лица врше обилазак објекта пре подношења понуде и 
то дана 25. 06. и 26. 06. 2019. године, у периоду од 12,00 до 14,00 чаосва, на 
адресу наручиоца: Основни суд у Параћину, ул. Мајора Марка бр. 1. 
Заинтересована лица су обавезна да се најкасније до 24. 06. 2019. године 
пријаве суду да ће извршити обилазак објекта и то на e-mail: 
uprava@pn.os.sud.rs, или на факс бр. (035) 563-752, са назнаком „Писано 
овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за ЈНМВ Су IV 22-
7/19“. У Писано овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која 
ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведеног 
лица и потписано и оверено печатом од стране диреткора. Лица која су 
пријављена, морају на дан обиласка да понесу овлашћења за обилазак оверена 
и потписана од стране директора. Понуда понуђача чији представници нису 
обишли објекат, биће одбијена као неприхватљива. 

 
 
 
 
 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

               Понуђач подноси понуду на српском језику. 
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2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
               Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
               На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
               У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
               Понуду доставити на адресу: ОСНОВНИ СУД У ПАРТАЋИНУ, ул.. Мајора 
Марка бр. 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку за набавку радова -  израда и 

увођење гасне инсталације и прикључак на гасну инсталацију зграде Основног 

суда у Параћину Су IV 22-5/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 28. 06. 2019. године, до 11,00 часова. 

               Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
               Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
               Понуда мора да садржи: 

• Образац понуде са прецизно наведеним ценама свих ставки из спецификацје 
понуде поједниначно и укупно, без ПДВ-а и укупно са ПДВ-ом 

• Изјаве из конкурсне документација 

• Доказ о испуњености додатних услова 

 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
               Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
               У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
               Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
 
               Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ОСНОВНИ СУД 
У ПАРАЋИНУ, ул.. Мајора Марка бр. 1,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова -  израда и увођење гасне инсталације и 

прикључак на гасну инсталацију зграде Основног суда у Параћину, ЈН бр Су IV 
22-7/19 -  НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку радова -  израда и увођење гасне инсталације и 

прикључак на гасну инсталацију зграде Основног суда у Параћину, ЈН бр Су IV 
22-7/19 -  НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку радова -  израда и увођење гасне инсталације и 

прикључак на гасну инсталацију зграде Основног суда у Параћину, ЈН бр Су IV 
22-7/19 -  НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова -  израда и увођење гасне 

инсталације и прикључак на гасну инсталацију зграде Основног суда у Параћину, 
ЈН бр Су IV 22-7/19 -  НЕ ОТВАРАТИ”. 
               На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
               Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
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. 
 

 

5. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
               Понуду може поднети група понуђача. 
               Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

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

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

               Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
               Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
               Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
               Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
               Рок плаћања је 45 дана од дана испоруке, на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
               Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
               Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

6.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
               Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
               У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
               Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 

7. 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. 
               У цену морају бити урачунати сви трошкови испоруке добара на адресу 

наручиоца. 

               Цена се може мењати само из објективних разлога, односно, у складу са 
кретањем цена нафтиних деривата на тржишту републике Србије, а у складу са чланом 
115 Закона о јавним набавкама. 
               Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
 
8. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

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

9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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               Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

               Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail uprava@pn.os.sud.rs или факсом на број (О35) 
563-752 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 истовремено ће ту информацију објавити на                   
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
               Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр  Су IV 
22-7/19. 
               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.  
               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. 
 
 
11. 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. 
 
12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
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               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%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства 

понуђачима како да сачине понуду) 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. 
 
 
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 
               Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 
 
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

               Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок за 
плаћање. У случају истог понуђеног рока за плаћање, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
 

 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

               Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном 
и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља IV одељак 3.). 

 

 

 

 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

               Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
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               Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу.                         
              Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail uprava@pn.os.sud.rs, факсом на број (035) 563-752, или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
               Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
               После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
               Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
               Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
               Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, 
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 
корисник: Буџет Републике Србије).  
               Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
 
 
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

               Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона. 
               У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 
 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
               Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Су IV 
22-7/19 – Набавка радова -  пројектовање, израда и увођење гасне инсталације и 
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прикључак на гасну инсталацију зграде Основног суда у Параћину, по системи 

„Кључ у руке“. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 
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 Адреса: 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ 
[навести предмет јавне набавке] 
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Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
 

 

 

 

 

 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
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МОДЕЛ  

УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 
 
               Закључен дана ______. _____. 2019. године, у Параћину, између: 
 
               ОСНОВНОГ СУДА У ПАРАЋИНУ, ул. Мајора Марка бр. 1, ПИБ 106400765, 
матични број 17773232, број текућег рачуна 840-1006621-69 код Управе за јавна 
плаћања, кога заступа Председник суда ИРЕНА СПАСИЋ, као наручиоца, с једне 
стране и 

 
....................................................................................... са седиштем у .................................... 
улица................................................................ број..............., ПИБ ......................................... 
матични број........................................., број текућег рачуна .................................................. 
код ........................................................................................, кога заступа 
.................................................................................................. као понуђача, с друге стране 
                
 
 
 
 
 
  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
  

Члан 1. 
  
            Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора 
ПРОЈКТОВАЊЕ, ИЗРДА И УВОЂЕЊЕ ГАСНЕ ИНСТЛАЦИЈЕ И ПРИКЉУЧАК 

НА ГАСНУ ИНСТЛАЦИЈУ ЗГДРАДЕ ОСНОВНОГ СУДА У ПАРАЋИНУ, ул. 

Мајова Марка бр. 1. 
Обим  и  врста  ових  радова  детаљно  су  одређени  у  предмеру  радова  из 

конкурсне документације који је саставни део овог уговора. 
Извођач изводи уговорене (заокружити и попунити): 

а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
______________________________________________ из 
____________________________________ 
______________________________________________ из 
____________________________________ 
______________________________________________ из 
____________________________________ 
 
в) заједнички, у групи са: 
______________________________________________ из 
____________________________________ 
______________________________________________ из 
____________________________________ 
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______________________________________________ из 
____________________________________ 
 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
  

Члан 2. 
  

Извођач се обавезује да за потребе наручиоца изради главни пројекат, изведе 
радове и монтира опрему а све према техничкој спецификацији - предмеру радова из 
конкурсне документације. 

Извођач  се  обавезује  да  уговорене  радове  изведе  у  складу  са  техничким 
прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, 
квалитетно и да уграђује материјал и опрему који  одговарају прописаном квалитету, у 
складу са техничком спецификацијом и под условима из понуде  бр._______________ 
од ___.___.2019. године. 
  
 
 ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
  

Члан 3. 
  
 Укупна вредност радова по предмеру радова из чл. 1. овог уговора износи 
_______________динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно 
____________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност и 
представља вредност радова по понуди бр._______________ од ___.___.2019. године. 

Јединичне  цене  радова  дате  у  предмеру  радова  приложеним  уз  понуду 
извођача радова су фиксне и неће се мењати до окончања радова. 

Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу  окончане ситуације оверене 
од стране надзорног органа у року од 45 дана од дана пријема исте, Коначна 
 вредност изведених радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на 
стварно извршену количину радова. 

 
  
РОК ЗА ЗАВРШЕТКА РАДОВА 
  
 
 

Члан 4. 
  

Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова  изведе  
у  потпуности  и  преда  наручиоцу  на  употребу  у  року  од 60  дана од дана 
потписивања овог уговора. 

Уговорени рок за извођење радова не обухвата период од предаје главног 
пројекта до потврђивања истог од стране  техничке контроле коју обезбеђује 
наручилац. 

У случају дејства више силе, признате по важећим прописима, уговорени рок се  
продужава  сразмерно  времену  дејства. 
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ОБАВЕЗЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 5. 
 

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим 
прописима, техничком  документацијом и овим уговором и да по завршетку радова 
изведене радове преда наручиоцу. 

Извођач се обавезује: 
- да  пре  почетка  извођења  радова  наручиоцу  достави  решења  о  именовању 
одговорних извођача радова; 
- да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова; 
- да  о  свом  трошку  уредно  води  градилишну  документацију  и  све  књиге 
предвиђене важећим прописима који регулишу ову област; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на 
основу извршеног стручног надзора и у том цилју, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је 
запао у доцњу; 
- да  испуни  све  уговорене  обавезе  стручно  и  квалитетно  према  важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 
- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и 
складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити 
животне средине и радно правних прописа о сигурности радника, за време укупног 
трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу; 
- да писмено обавести наручиоца када утврди да делови техничке документације, 
упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим 
прописима  и  стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и 
квалитет изведених радова; 
- да  уграђује  материјал,  делове  и  опрему,  врсте  и  типа  која  у  потпуности 
одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте 
обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку; 
- да по завршеним радовима одмах обавести  наручиоца и преда објекат као 
технички исправан и функционалан; 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у року 
од  5 дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца. 
 
 
 
 

Члан 6. 
 

Наручилац  се  обавезује  да  извођачу  плати  уговорену  цену  радова  под 
условима и на начин одређен овим уговором  и да од извођача, по завршетку радова, 
прими наведене радове. 

Сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара (ПЗИ 
и главни пројекат заштите од пожара), од Сектора за ванредне ситуације, Одељење за 
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ванредне ситуације МУПа у Јагодини обезбеђује наручилац. Период од момента 
предаје техничке документације па до добијања потребне сагласности не урачунава се 
у рок за извођење радова. 

Након добијања Пријаве радова, наручилац је дужан да извођачу обезди 
несметан прилаз градилишту. 

Наручилац се обевезује да, по обавештењу извођача да су радови завршени, без 
одлагања, заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну. 
 
 
СТРУЧНИ НАДЗОР 
 

Члан 7. 
  

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора уговором са  лицем које 
врши стручни надзор и испуњава услове прописане законом, а у свему у складу са 
Законом о планирању и изградњи.  Наручилац је обавезан да у року од  2 дана од дана 
закључења уговора писано обавести извођача о одређивању лица која врше стручни 
надзор над извођењем радова. 

Извођач је дужан да омогући спровођење овог надзора. Налази стручног надзора 
уписују се у грађевински дневник. 
 

Члан 8. 
 

Кад наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђеног 
материјала, извођач је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте 
отклони најкасније за 5 (пет) дана о свом трошку. 

Уколико извођач не поступи по примедбама, наручилац ће уочене недостатке 
отклонити  преко  трећег  лица,  на  терет  извођача,  наплатом  из  средстава 
финансијског обезбеђења. 
 
ГАРАНТНИ РОК 
  

Члан 9. 
  

Гарантни рок за уговорене радове износи најмање 24 месеца од момента 
извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова, 
а за уграђена добра/материјал гарантни рок не сме бити  краћи од  три године. 

Извођач је дужан да у гарантном року отклони све недостатке о свом трошку а 
дужан је да се одазове на позив наручиоца за отклањање кварова у року од 60 минута, а 
све према понуди бр. ______________ од ___.___.2019. године. За неодазивање на позив 
у наведеноом року, Извођач одговара наручиоцу за штету коју наручилац услед тога 
претрпи. 
 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
  

Члан 10. 
  

Извођач је у обавези да на име средстава финансијског обезбеђења достави 
средство финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе. Извођач се обавезује 
да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу и то бланко сопствену 
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меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити доставлјено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 60 дана од дана потписивања уговора. Наручилац ће уновчити 
меницу за извршење уговорне обавезе у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
 
ДОКУМЕНТИ У ТОКУ ГРАЂЕЊА 
 

Члан 11. 
 

Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и 
грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на 
градилишту. 

Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског 
дневника  и  грађевинске  књиге,  најкасније  до  почетка  извођења  радова.    После 
коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
  

Члан 12. 
 

            Ако извођач не изводи радове у складу са динамичким планом радова, дужан је 
да за сваки дан кашњења плати наручиоцу казну у износу од 0,5% од укупне вредности  
с тим што укупна висина ове уговорне казне по основу закашњења може да износи 
највише 5% од укупне вредности радова по оконачној ситуацији. 

Ако наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од 
извођача накнаду штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 

Извођач не плаћа уговорну казну ако  докаже да није крив за кашњење у 
извођењу  радова.  Извођач  ће  платити  само  део  уговорне  казне  за  случај  да  је 
делимично крив за кашњење сразмерно његовој  кривици. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 Уговор ступа на снагу даном потписивања. 
 
 Саставни делови овог уговора су : 
- понуда број   __________________ од ___.___.2019. године. 
- попуњен, потписан и оверен предмер радова са обрасцем структуре цене; 
- правни акт о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе (за 
случај заједничке понуде); 
- уговори о ангажовању подизвођача (за случај наступа са подизвођачима) и 
- динамички план извођења радова. 
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Члан 14. 

 
За  све  што  није  предвиђено  овим  уговором  примениће  се  одговарајуће 

одредбе Закона о планирању и изградњи,   посебних Узанси о грађењу и Закона о 
облигационим односима. 

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 
саставних делова решаваће споразумно  уговорне стране,  а уколико то није могуће 
спорна питања решаваће се пред стварно надлежним судом у Крагујевцу. 
 

Члан 15. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) 
задржава наручилац и 2 (два)  извођач. 
 
 
 
 

У Г О В А Р А Ч И 

 

 
За                                                                                За ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ 
 
 
____________________________                            ______________________________     
                                                                                             В.Ф. Председника суда                                                                             
                                                                                                    Ирена Спасић     
 
 
 
 
Напомена: 
 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабранимим понуђачима, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му  је уговор додељен, Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
 
 
 
 
 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
               Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке за набавку радова -  пројектовање, израда и увођење 

гасне инсталације и прикључак на гасну инсталацију зграде Основног суда у 

Параћину, по системи „Кључ у руке“, Су IV 22-7/19, поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена:  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 


