
Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 20/16/ОП 

1 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Геронтолошки центар 

Алеја Маршала Тита 31 
Суботица 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА 
УРЈ „ДОМ ЗА ОДРАСЛА ЛИЦА“- 2. ФАЗА 

 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/16/ОП 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОКТОБАР 2016. Године 
 
 
 

 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 20/16/ОП 

2 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 20/16/ОП донете 
дана 03.10.2016. године под бројем 969/04/ЈН и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку број 970/04/ЈН од 03.10.2016. године, припремљена је: 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ: 100959794 
Матични број: 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.20/16/ОП су радови – Радови на постављању 
соларних колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“- 2. Фаза. 
 

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

5. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 
644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
                              мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, 
факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs 
   
6. Рок и начин подношења понуда 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној 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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на 
постављању соларних колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“- 2. Фаза, ЈН 
бр. 20/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 04.10.2016. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 04.11.2016. године до 12,00 
часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом. Уколико је последњи дан рока нерадни 
дан, благовременом ће се сматрати понуда која је приспела до 12,00 часова 
првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
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7.Време и место отварања понуда 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 04.11.2016. године  у 13,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица.Уколико је то нерадни дан, отварање понуда обавиће се првог 
наредног радног дана у 13,30 часова. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

 
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
 

Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року од 8 дана од дана 
отврања понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 20/16/ОП су радови- Радови на постављању 
соларних колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“- 2. Фаза. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45261215 Радови на покривању   
крова соларним плочама 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА  

 

 
Предмет јавне набавке су радови- Радови на постављању соларних колектора 
у РЈ „Дом за одрасла лица“- 2. Фаза, у поступку јавне набавке број 20/16/ОП. 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
Овим пројектом обухваћено је решење припреме топле санитарне воде помоћу 
соларних колектора. 
Пројекат је у свему урађен према пројектном задатку инвеститора и важећим 
прописима и нормативима за ову врсту инсталација. 

 

Постојеће стање: 
Припрема топле потрошне воде у објекту „Дом за одрасла лица“ је појединачна 
за сваки део објекта. 

1. Кухиња 

У овом делу објекта инсталиран је један електрични бојлер запремине 100 
литара. Бојлер је инсталиран у купатилу за особље, а служи и за прање суђа у 
кухињи. 

2.  Стационар 

Купатило у овом делу објекта има два електрична бојлера запремине по 100 
литара и један електрични бојлер запремине 80 литара који служи за потребе 
особља (прање руку). Број корисника у овом делу објекта је 23. Туширање ових 
корисника врше неговатељице у преподневним сатима (9-12) и ванредно по 
потреби. Дневно имамо око 10 туширања. 

3. Стамбени део 

За припрему топле воде у делу објекта који се интерно назива “стамбени” 
припрема топле санитарне воде врши се преко два електрична бојлера 
запремине по 350 литара. У купатилу овог дела објекта смештен је и гасни 
бојлер за топлу воду Аристон капацитета 34 kW који није пуштен у рад. У 
санитарном чвору поред купатила налази се још један електрични бојлер 
запремине 80 литара који служи за потребе особља и виталнијих особа за 
прање руку. Број корисника у овом делу објекта је 43. Туширање у овом делу 
такође врше неговатељице у преподневним часовима (9-12 сати) и ванредно по 
потреби. Дневно имамо око 15 туширања. 

4. Стамбени део - Теxас 

За припрему топле воде у делу објекта који се интерно назива “Теxас” 
припрема топле санитарне воде врши се преко два електрична бојлера 
запремине по 80 литара. Број корисника у овом делу објекта је 22. Туширање у 
овом делу такође врше неговатељице у преподневним часовима (9-12 сати) и 
ванредно по потреби. Дневно имамо око 8 туширања.  

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 20/16/ОП 

7 

 

 
Новопројектовано стање: 
Као допуна постојећим системима, предвиђена је припрема топле санитарне 
воде преко плочастих колектора одговарајућег квалитета („или одговарајуће 
произвођачу „ТиСУН“ - Аустрија, тип FM-S 2.55“). Соларни колектори су нагнути 
под углом 30° у односу на хоризонталну осу, орјентисани према јужној страни и 
постављени су у четири засебна колекторска поља. За потребе дела објекта 
који се интерно зове “кухиња” предвиђен је један колектор, за делове објекта 
“стационар” и “Теxас” предвиђена су колекторска поље од по 2 колектора, док је 
за потребе “стамбеног дела”, предвиђено једно колекторско поље од 4 
колектора. Укупно је инсталирано 9 колектора. 
Соларни колектори су преко система цевовода повезани са измењивачима 
топлоте (цевна змија) који су смештени у соларне бојлере одговарајућег 
квалитета („или одговарајућег произвођача ТиСУН”). Запремина бојлера за део 
објекта који се зове “кухиња” је 200 литара, за део објекта “стационар” и “Теxас“ 
300 литара и за део објекта “стамбено“ 500 литара. Циркулација соларне 
течности (40 % етилен-гликол) врши се преко пумпних станица одговарајућег 
квалитета („или одговарајућег произвођача ТиСУН тип СФ25“), са 
циркулационом пумпом одговарајућег квалитета („или одговарајућеГрундфос 
Солар 15-60“). За осигурање ширења система од прегревања предвиђене су 
затворене експанзионе посуде одговарајућег квалитета („или одговарајуће 
произвођачу ТиСУН”). За “кухињу” је предвиђена експанзиона посуда 
одговарајућег типа („или одговарајуће типу SAG18R“) запремине 18 литара, за 
“стационар” и “Теxас” предвиђена је експанзиона посуда одговарајућег типа 
(„или одговарајуће типу SAG 25 R“) запремине 25 литара, док је предвиђена 
експанзиона посуда за “стамбени део” огдоварајућег квалитета („или 
одговарајуће типу SAG 33 R“)  запремине 33 литра. 
 
Цевна мрежа у соларним круговима предвиђена је од бакарних цеви Ø22x1,0 
mm. Изолација цевне предвиђена је изолацијом одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће Armaflex HT“), а спојна места се спајају самолепљивим тракама. 
Избор елемената детаљније је приказан у техничком прорачуну и у прилогу 
симулација соларних система. 
 
Набавком је обухваћена испорука и уградња материјала и опреме соларног 
колектора као и радови на адаптацији постојећих инсталација.У свим ставкама 
ценом је обухваћен сав потребан материјал са растуром, радна снага, алат, све 
потребне покретне и непокретне скеле, трошкови транспорта, друштвени 
доприноси као и сви други издаци по важећим прописима за структуру 
цена.Ценом су такође обухваћени сви потребни припремни и завршни радови 
који обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао, све технолошке и 
заштитне мере за извођење радова на ниским температурама, све мере 
заштите изведених радова од кише, мраза, сунца и ветра, трошкови осигурања 
градилишта. 
Сви радови морају бити изведени како је то предвиђено овом конкурсном 
документацијом, понудом и приложеним гантограмом, изведени правилно по 
техничким прописима и стандардима, са квалитетним материјалом и 
квалитетном стручном радном снагом. 
У случају несагласности између појединих делова пројекта, извођач је дужан 
затражити упутство од наручиоца.Погрешно изведен рад неће се 
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признати.Уколико извођач без сагласности инвеститора приликом извођења 
радова одступи од расположивих и димензија предвиђених пројектом, све 
последице у вези са овим падају на терет извођача. 
За сву опрему и за све уграђене материјале који ће се употребити на овим 
радовима, извођач је дужан да достави потребне гарантне листове, атесте, 
сертификате и/или сл., изврши потребна испитивања и да о тим испитивањима 
поднесе надзорном органу или наручиоцу меродавне доказе. Ова испитивања 
падају на терет извођача радова. 
Испоруком опреме обезбедити пратећу техничку документацију са 
прорачунима, скицама и монтажним детаљима са упутством за коришћење и 
одржавање на српском језику, обуку за коришћење и одржавање за најмање три 
стручна радника (код Наручиоца), извршити активности везане за увоз 
(шпедиција, царина, ино-дознаке и сл. уколико је опрема из иностранства), 
транспорт са паритетом испоруке ДДП «Суботица», осигурање до места 
испоруке и др. 
Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, не 
сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве 
накнаде. 
Извођач је дужан да, пре и за време извођења радова, контролише на лицу 
места  све мере, диспозицију опреме и материјала, дефинисаних у главним 
пројектима.   
Извођач је дужан да објекат преда очишћен од отпадака коришћеног или 
демонтираног  материјала, да у току рада и све до предаје објекта одржава ред 
и чистоћу на објекту, да води рачуна о опреми и ентеријеру, а да демонтирани 
ентеријер буде сукцесивно и без оштећена поново монтиран на исто место. 
Евентуално оштећени ентеријер Извођач је дужан да поправи или замени о 
свом трошку.Сви ови радови треба да су урачунати у цене одговарајућих 
позиција и посебно се неће плаћати.  
Извођач је дужан да чува и сачува све извршене радове до примопредаје 
објекта и у ту сврху мора да изврши потребна обезбеђења, што је урачунато у 
јединичне цене и неће се посебно плаћати.  
Извођач је дужан да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим 
прописима, што је урачунато у цену и неће се посебно плаћати. 
Приликом израде гантограма, а посебно при извођењу радова, ускладити 
међусобно извођење термомашинских, електро радова са аутоматиком и 
пратећих грађевинских радова, ускладити, када и колико је могуће, стари и 
нови систем при паралелном раду и водити рачуна о условљености тахнологија 
и врсте радова( термомашински, електро и грађевински) на динамику радова и 
рокове.    
Приликом радова уважавати стандарде који се користе код набавке опреме, 
монтаже и каснијег рада, пре свега СРПС стандарди, а тамо где они не постоје 
прихватају се ЕН (ДИН  ЕН, БС ЕН и сл.), АСХРАЕ, АРИ, АНСИ и ИСО норме. 
Извођач радова обавезује се да објекат односно просторије у којима се изводе 
радови врати у првобитно стање након извођења радова, односно да о свом 
трошку отклони све недостатке или евентуално штету коју нанесе на објекту у 
току извођења радова. (ова обавеза односи се на кровну конструкцију, зидове, 
столарију, инсталације, тротоар, двориште и слично). 
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КУХИЊА 

 
Ред. 
број 

Опис Јединица 
 мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупна 
цена 

 
I СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА И ЦЕВНА МРЕЖА 

 

1 Припремни радови за монтажу 
соларних колектора и цевне мреже са 
изласком на објекат, размеравањем и 
обележавањем 

комад 

 
 
 
 

1 
   

2 Испорука и монтажа плочастих 
соларних колектора вертикалне 
изведбе. Соларни колектори морају 
бити отпорни на све спољње 
атмосферске услове са сигурносним 
призматичним стаклом дебљине 4 mm, 
високим степеном трансмисије и 
изолацијом густине 50 kg/m³. 
Апсорпциона површ израђена од 
алуминијума дебљине 0,5 mm 
пресвучена високоселективним слојем 
Alanod Mirotherm. Уз понуду обавезно 
приложити Solar Keymark сертификат 
са припадајућим извештајем који је 
наведен у самом сертификату и који 
доказује наведене карактеристике, 
сертификате ISO9001 i ISO14001 и 
извештај о поузданости у складу са EN 
12975-2 
Карактеристике: 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу FM-S 2.55“) 
-Тип струјања: Меандерски систем 
струјања 
-Бруто површина колектора: 2,55 m² 
-Минимална бруто површина колектора: 
2,50 m² 
-Минимална апсорпциона површина 
колектора: 2,36 m² 
-Минимална температура стагнације 
при зрачењу 1000 W/m²: 204°C 
-Минимални фактор апсорпције 
апсорбера: 95% 
-Максимална тежина соларних 
колектора са радним флуидом: 51 kg 
-Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Број прикључака: 4 комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   
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-Димензије прикључака: Ø18x0,9 mm 
-Димензије цевне змије апсорбера: 
Ø9x0,5 mm 
-Фактор конверзије (оптичка 
ефикасност): 0,823 
-Коефицијент топлотног губитка: 3,797 
W/m²K 
-Темп. зависност коефицијента 
топлотног губитка: 0,014 W/m²K² 
-Топлотни капацитет колектора: 14,36 
kJ/K 

3 Испорука и монтажа подконструкције од 
алуминијумских профила за један 
колектор са колекториским спојницама, 
прикључним цевима, чеповима, чауром 
сензора колектора,  подним летвама, 
носачима под нагибом, везивним 
елементима од нерђајућег челика, 
прохромским шрафовима, везивним 
лимовима и осталим елементима за 
комплетно спајање, следећих 
карактеристика: 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу FM-S 0“) 
-Нагиб: 0° 
-Материјал колекторских спојница: 
Месинг 
-Материјал уронских чаура: Месинг 
-Количина колекторских спојница: 0 ком 
-Количина уронских чаура: 4 ком 
-Количина прикључних цеви: 2 ком 
-Количина чепова: 1 ком 
-Количина чаура сензора колектора: 1 
ком комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

4 Демонтажа и одношење старих бојлера комад 1   

5 Испорука и монтажа вертикалног 
соларног бојлера са изолацијом fiber 
fleece или ПУ, и два цевна измењивача 
топлоте.Бојлер је директно емајлиран у 
складу са DIN4753. (Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу BE-SSP-2R 200“) 
-Запремина: 200 lit 
-Димензије: Ø540 x 1432 m (+/- 2%) 
-Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 bar комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   
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-Максимално дозвољена температура 
санитарне воде: 95°C 
-Тежина: 63 kg (+/- 2%) 
-Димензије прикључка топле и хладне 
воде: 3/4" 
-Димензија рециркулационог вода: 3/4" 
-Површина соларног цевног 
измењивача: 1,00 m² 
-Запремина соларног цевног 
измењивача: 73 lit.  
-Површина горњег измењивача: 0,60 m² 
-Запремина горњег измењивача: 4,2 lit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Isporuka i montaža elektro-grejača sa 
radnim i sigurnosnim termostatom na sebi, 
sledećih karakteristika:(Uz ponudu 
obavezno priložiti tehnički katalog 
proizvođača): 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу EEH3000“) 
-Снага: 3 kW 
-Димнезија прикључка: R 6/4" 
-Опсег контроле: 5-75°C 
-Дужина: 390 mm 
-Напон: 230 V 
-Класа заштите: IP 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

7 Испорука и монтажа соларних 
одзрачних лончића са вентилима за 
затварање, следећих карактеристика: 
-Димензија прикључка:   Ø1/2“ комад 

 
 

1 
   

8 Испорука и монтажа соларне станице 
са прикључком за  експанзиони суд и 
прикључком за пуњење и пражњење 
система, као и осталим потребним 
елементима из описа, следећих 
карактеристика:(Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача): 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу SF25“) 
Соларна станица садржи: 
-монофазну циркулациону пумпу 
следећих карактеристика: 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу Grundfos, 
Данска“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу Solar 15-60“) 
-Снага ел. мотора: P=80 W комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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-Напајање: U=230V 
-Број брзина пумпе: 3 
-Радна брзина пумпе: 3 
-Потребан проток: V=0,306 m³/h - ком 1 
- термометар - ком 2 
- манометар - ком 1 
- зауставни вентил R3/4" - ком 2 
- неповратни вентил R3/4" - ком 2 
- мерач протока и температуре 
следећих карактеристика: 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу Grundfos, 
Данска“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу  VFS 1-12 lit/min“) 
Опсег мерења: 1 - 12 lit/min - ком 1 
- сигурносни вентил R3/4", p=10 bar - 
ком 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Испорука и монтажа контролне 
јединице са потребним сензорима 
температуре и меморијском картицом 
за запис података, следећих 
карактеристика:(Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу VPM Duplex“) 
-Број улазних параметара: 8 
-Број излазних параметара: 3 
-Напајање: 230 V, 50 Hz 

 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

10 Испорука и монтажа трокраког мешног 
вентила са термоглавом за санитарну 
потрошну воду, следећих 
карактеристика:(Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу  BMV 1“) 
-Опсег рада: 0,2-5 bar 
-Димензија прикључка: 1" 
-Температура мешавине: 30 - 65°C 
-Минималан проток: 5 lit/min 
-Проток на 3 bar:  63 lit/min 

 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

11 Испорука и монтажа соларног 
експанзионог суда у кругу пропилен-
гликола, следећих карактеристика:(Уз 
понуду обавезно приложити технички 
каталог произвођача) комад 

1 
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-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-одговарајућег типа („или одговарајуће 
типу SAG18R“) 
-Максимално дозвољена температура : 
120°C 
-Минимална дозвољена температура: -
10°C 
-Тежина: 4,5 kg 
-Димензије:     Ø280  x 380 mm 
-Максимални дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Притисак предпуњења:   5 bar 
-Димензија прикључка:   Ø3/4“ 

12 Испорука и пуњење соларне течности, 
мешавина пропилен-гликола и воде 
40%, темепратуре смрзавања  -24° C, -
одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) (Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) lit 

24 

  

13 Испорука и монтажа сигурносног 
вентила соларног бојлера 8 bar 
Димензија прикључка:   Ø3/4“ ком 

1 

  

14 Испорука и монтажа цеви од тврдог 
бакра за израду цевовода соларног 
система, и то: 
Cu Ø 22,0 x 1,0 m 

45 

  

15 За спојни и заптивни материјал, 
хамбуршке лукове, конзоле и држаче, 
чврсте тачке, дводелне цевне обујмице, 
вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, 
дисугас, оксиген, жице за варење, 
кудељу, ланено уље, цемент, гипс и 
остали материјал потребан за монтажу 
цеви, узима се 50% од вредности цеви 
под претходним ставкама ком 

0,5 

  

16 Испорука и монтажа зауставних 
лоптастих славина за рад са топлом 
водом за уградњу на поцинковане, 
бакарне и црне цеви, следећих 
карактеристика: 
-Одговарајући квалитет („или 
одговарајуће произвођачу Slovarm, 
Slovačka“) 
-Максимално дозвољена радна 
температура: 110°C 
-Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
R 3/4" ком 

3 

  

17 Испорука и монтажа изолације за цеви 
од тврдог бакра („или одговарајуће типу метар 

45 
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ARMAFLEX HT“) укључујући и 
самолепљиве траке („или одговарајуће 
ARMAFLEX“), и то: 
- HT 13 x 022 

18 Испорука и монтажа манометра за 
уградњу на бојлер Ø3/4" комад 

1 
  

19 Испорука и монтажа потребног 
електроматеријала, разводног ормана, 
осигурача, каблова, итд. паушал 

1 

  

20 Повезивање бојлера на постојећи 
систем санитарне воде са пластичним 
цевима паушал 

1 

  

21 Мерење и урегулисавање инсталације 
до постизања пројектних параметара паушал 

1 
  

22 Програмирање система према 
параметрима датим у опису аутоматике 
система 

паушал 1 

  

23 Унутрашњи и спољни транспорт 
материјала и алата 

паушал  
1   

24 Завршни радови на изради цевне 
мреже са пуштањем у рад, топла проба, 
контрола и завршна регулација 
инсталације, чишћење објекта од шута 
и вишка материјала, одвоз вишка 
материјала, отпада и шута и завршно 
чишћење објекта паушал 

 
 
 
 
 

1 
  

25 Израда пројекта изведеног стања комад 1   

УКУПНО КУХИЊА  
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ТЕКСАС 

 
Ред. 
број 

Опис Јединица 
 мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупна 
цена 

 
I СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА И ЦЕВНА МРЕЖА 

 

1 Припремни радови за монтажу 
соларних колектора и цевне мреже са 
изласком на објекат, размеравањем и 
обележавањем комад 

 
 

1 
  

2 Испорука и монтажа плочастих 
соларних колектора вертикалне 
изведбе. Соларни колектори морају 
бити отпорни на све спољње 
атмосферске услове са сигурносним 
призматичним стаклом дебљине 4 mm, 
високим степеном трансмисије и 
изолацијом густине 50 kg/m³. 
Апсорпциона површ израђена од 
алуминијума дебљине 0,5 мм 
пресвучена високоселективним слојем 
Alanod Mirotherm. Уз понуду обавезно 
приложити Solar Keymark сертификат 
са припадајућим извештајем који је 
наведен у самом сертификату и који 
доказује наведене карактеристике, 
сертификате ISO9001 i ISO14001 и 
извештај о поузданости у складу са EN 
12975-2 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типуFM-S 2.55“) 
-Тип струјања: Меандерски систем 
струјања 
-Бруто површина колектора: 2,55 m² 
-Минимална бруто површина колектора: 
2,50 m² 
-Минимална апсорпциона површина 
колектора: 2,36 m² 
-Минимална температура стагнације 
при зрачењу 1000 W/m²: 204°C 
-Минимални фактор апсорпције 
апсорбера: 95% 
-Максимална тежина соларних 
колектора са радним флуидом: 51 kg 
-Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Број прикључака: 4 
-Димензије прикључака: Ø18x0,9 mm 
-Димензије цевне змије апсорбера: 
Ø9x0,5 mm 

 
комад 
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-Фактор конверзије (оптичка 
ефикасност): 0,823 
-Коефицијент топлотног губитка: 3,797 
W/m²K 
-Темп. зависност коефицијента 
топлотног губитка: 0,014 W/m²K² 
-Топлотни капацитет колектора: 14,36 
kJ/K 

2 

3 Испорука и монтажа подконструкције од 
алуминијумских профила за 2 редно 
везана колектора са колекториским 
спојницама, прикључним цевима, 
чеповима, чауром сензора колектора,  
подним летвама, носачима под 
нагибом, везивним елементима од 
нерђајућег челика, прохромским 
шрафовима, везивним лимовима и 
осталим елементима за комплетно 
спајање, следећих карактеристика: 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу FM-S 0“) 
-Нагиб: 0° 
-Материјал колекторских спојница: 
Месинг 
-Материјал уронских чаура: Месинг 
-Количина колекторских спојница: 2 ком 
-Количина уронских чаура: 8 ком 
-Количина прикључних цеви: 2 ком 
-Количина чепова: 1 ком 
-Количина чаура сензора колектора: 1 
ком 

 
комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

4 Демонтажа и одношење старих бојлера комад 3   

5 Испорука и монтажа вертикалног 
соларног бојлера са изолацијом fiber 
fleece ili PU, и два цевна измењивача 
топлоте.Бојлер је директно емајлиран у 
складу са DIN4753. Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача. 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу BE-SSP-2R 
300“) 
-Запремина: 300 lit 
-Димензије: Ø600 x 1834 mm или сл. 
-Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Максимално дозвољена температура 
санитарне воде: 95°C 
-Тежина: 106 kg 
-Димензије прикључка топле и хладне комад 
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воде: 1" 
-Димензија рециркулационог вода: 3/4" 
-Површина соларног цевног 
измењивача: 1,55 m² 
-Запремина соларног цевног 
измењивача: 10,8 lit. 
-Површина горњег измењивача: 0,80 m² 
-Запремина горњег измењивача: 5,7 lit. 

 
 
 

1 
 

6 Испорука и монтажа електро-грејача са 
радним и сигурносним термостатом на 
себи, следећих карактеристика:(Уз 
понуду обавезно приложити технички 
каталог произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу ЕЕH3750”) 
-Снага: 3,75 kW 
-Димнезија прикључка: Р 6/4" 
-Опсег контроле: 5-75°C 
-Дужина: 390 mm 
-Напон: 400 V 
-Класа заштите: IP 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

7 Испорука и монтажа соларних 
одзрачних лончића са вентилима за 
затварање, следећих карактеристика: 
-Димензија прикључка:   Ø1/2“ комад 

 
 
 

1   

8 Испорука и монтажа соларне станице 
са прикључком за  експанзиони суд и 
прикључком за пуњење и пражњење 
система, као и осталим потребним 
елементима из описа, следећих 
карактеристика:(Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу SF25“) 
Соларна станица садржи: 
- монофазну циркулациону пумпу 
следећих карактеристика: 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу Grundfos, 
Данскa“) 
-(„или одговарајуће типу Солар 15-60“) 
Снага ел. мотора: П=80 W 
Напајање: U=230V 
Број брзина пумпе: 3 
Радна брзина пумпе: 3 
Потребан проток: В=0,306 m³/h - ком 1 
- термометар - ком 2 
- манометар - ком 1 
- зауставни вентил Р3/4" - ком 2 
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- неповратни вентил Р3/4" - ком 2 
- мерач протока и температуре 
следећих карактеристика: 
Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу Grundfos, 
Данскa“) 
-(„или одговарајуће типу VFS 1-12 
lit/min) 
Опсег мерења: 1 - 12 lit/min - ком 1 
- сигурносни вентил Р3/4", p=10 bar - 
ком 1 

 
 

комад 

 
 

1 

9 Испорука и монтажа контролне 
јединице са потребним сензорима 
температуре и меморијском картицом 
за запис података, следећих 
карактеристика:(Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу VPM Duplex“) 
Број улазних параметара: 8 
Број излазних параметара: 3 
Напајање: 230 V, 50 Hz комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

10 Испорука и монтажа трокраког мешног 
вентила са термоглавом за санитарну 
потрошну воду, следећих 
карактеристика:(Уз понуду обавезно 
приложити технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу BMV 1“) 
Опсег рада: 0,2-5 bar 
Димензија прикључка: 1" 
Температура мешавине: 30 - 65°C 
Минималан проток: 5 lit/min 
Проток на 3 bar:  63 lit/min комад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

11 Испорука и монтажа соларног 
експанзионог суда у кругу пропилен-
гликола, следећих карактеристика:(Уз 
понуду обавезно приложити технички 
каталог произвођача) 
-Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "TiSUN", 
Austrija“) 
-(„или одговарајуће типу SAG25R“) 
Максимално дозвољена температура : 
120°C  
Минимална дозвољена температура: -
10°C 
Тежина: 5,5 kg ком 

 
 
 
 
 
 

1 
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Димензије:     Ø280  x 500 mm 
Максимални дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
Притисак предпуњења:   5 bar 
Димензија прикључка:   Ø3/4“ 

12 Испорука и пуњење соларне течности, 
мешавина пропилен-гликола и воде 
40%, темепратуре смрзавања  -25° C 
(Уз понуду обавезно приложити 
технички каталог произвођача) lit 

 
 
 
 

30   

13 Испорука и монтажа сигурносног 
вентила соларног бојлера 8 bar 
Димензија прикључка:   Ø3/4“ ком 

 
 

1   

14 Испорука и монтажа цеви од тврдог 
бакра за израду цевовода соларног 
система, и то: 
Cu Ø 22,0 x 1,0 m 

 
 

45 
  

15 За спојни и заптивни материјал, 
хамбуршке лукове, конзоле и држаче, 
чврсте тачке, дводелне цевне обујмице, 
вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, 
дисугас, оксиген, жице за варење, 
кудељу, ланено уље, цемент, гипс и 
остали материјал потребан за монтажу 
цеви, узима се 50% од вредности цеви 
под претходним ставкама ком 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5   

16 Испорука и монтажа зауставних 
лоптастих славина за рад са топлом 
водом за уградњу на поцинковане, 
бакарне и црне цеви, следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу Slovarm, 
Словачка“) 
Максимално дозвољена радна 
температура: 110°C 
Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 бар 
Р 1" ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  

17 Испорука и монтажа зауставних 
лоптастих славина за рад са топлом 
водом за уградњу на поцинковане, 
бакарне и црне цеви, следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу Slovarm, 
Словачка“) 
Максимално дозвољена радна 
температура: 110°C 
Максимално дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
Р 3/4" ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  

18 Испорука и монтажа изолације за цеви 
од тврдог бакра („или одговарајуће m 

 
45   
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ARMAFLEX HT“) укључујући и 
самолепљиве траке („или одговарајуће 
ARMAFLEX“), и то: 
HT 13 x 022 

19 Испорука и монтажа манометра за 
уградњу на бојлер Ø3/4" ком 

 
1   

20 Испорука и монтажа потребног 
електроматеријала, разводног ормана, 
осигурача, каблова, итд. паушал 

 
 

1   

21 Повезивање бојлера на постојећи 
систем санитарне воде са пластичним 
цевима паушал 

 
1 

  

22 Мерење и урегулисавање инсталације 
до постизања пројектних параметара паушал 

 
1   

23 Програмирање система према 
параметрима датим у опису аутоматике 
система паушал 

 
 

1   

24 Унутрашњи и спољни транспорт 
материјала и алата паушал 

 
1   

25 Завршни радови на изради цевне 
мреже са пуштањем у рад, топла проба, 
контрола и завршна регулација 
инсталације, чишћење објекта од шута 
и вишка материјала, одвоз вишка 
материјала, отпада и шута и завршно 
чишћење објекта паушал 

 
 
 
 
 

1 
  

26 Израда пројекта изведеног стања ком 1   

УКУПНО ТЕКСАС  

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

КУХИЊА  
ТЕКСАС  

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (кухиња и тексас)  
ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОС СА ПДВ-ом  

 
 
 
 
Понуђач је обавезан да уз понуду достави следећу документацију: 
 
 
1)технички каталог произвођача за следећу опрему: соларни колектор, 
алуминијумска подконструкција, соларна котларница, контролна јединица, 
трокраки мешни вентил, експанзиони суд, соларни бојлер, антифриз (са 
дијаграмима смрзавања, специфичне густине, специфичног топлотног 
капацитета, кинематском вискозности, табелом мешања). Овај доказ понуђач је 
дужан да достави приликом достављања своје понуде.Наведена документација 
може бити на енглеском језику, стим да је понуђач обавезан да наручиоцу на 
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његов захтев преда комплетну или део документације преведен на српски језик 
од стране овлашћеног преводиоца.Трошкови превода падају на терет понуђача. 
 
 
 
2)Сертификат Solar Keymark за понуђени колектор са: 
-извештајем о топлотним карактеристикама колектора под бројем наведеним у 
сертификату или анексу за понуђени тип колектора (уколико је у питању група 
испитиваних колектора, доставити посебан извештај конкретно за понуђени 
колектор), 
-извештај о поузданости колектора према ЕN 12975 
 
 
 
 
Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 20/16/ОП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана 
у термину од 10,30 до 12,30 часова, осим дана предвиђеног за отварање 
понуда, контакт особа Илија Поповић, предрадник одељења одржавања 
(контакт телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни 
део понуде. 
Понуђач је дужан да изврши обуку за потребе руковања и одржавања система 
за најмање 3 лица које одреди Наручилац. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
  Место и датум                                                                          
 

ПОНУЂАЧ     
 

                     М.П.                       ______________________ 
                                                 Потпис 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

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 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); 

4) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76.  

ЗАКОНА 
 

 
2.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава додатне услове (техничке и кадровске) за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

5) Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015, 2014 и 
2013 година) имао пословне приходе у висини од најмање 
4.000.000,00 динара. 

6) Да је понуђач у претходне три године (2015, 2014 и 2013 година) 
закључио минимално 3 уговора који имају за предмет набавку и 
монтажу соларних колектора, те да је исте радове и извео до 
дана објављивања позива за подношење понуда, уз услов да 
вредност сваког од уговора није мања од 500.000,00 динара без 
ПДВ-а, да је површина барем једног инсталираног колекторског 
поља на објекту 30м² бруто, те да се барем један уговор односи 
на Установе за колективни смештај (болнице, домови за старе, 
школе и слично). 
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7) Понуђач испуњава кадровски капацитет уколико има у радном 
односу најмање 10 запослених техничке струке, као и ако има у 
радном односу или ангажованог уговором о делу односно 
уговором о привременим и повременим пословима дипломираног 
машинског инжињерa који поседује лиценцу за одговорног 
извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и 
гасне технике број лиценце 430 за део машинских радова као и 
ангажованог дипломираног електро инжињера који поседује 
лиценцу за одговорног извођача радова електроенергетских 
инсталација ниског и средњег напона број лиценце 450 за део 
електро радова.Наведени услов је испуњен и ако наведене 
лиценце поседује више ангажованих лица, битно је да понуђач за 
сваку од две лиценце има неко ангажовано лице.Уколико се ради 
о лицу које је ангажовано уговором о делу или уговором 
опривременим и повременим рословима, у том случају је 
потребно да се у самом уговору назначи да се лице ангажује за 
обављање послова који се односе на радове за испоруку и 
уградњу система за припрему топле санитарне воде помоћу 
соларних колектора у радној јединици „Дом за одрасла лица“ 
Геронтолошког центра из Суботице (друга фаза). Уколико је лице 
ангажовано уговором о раду на одређено време потребно је да 
период његовог ангажовања покрива период извођења радова, 
дакле он мора бити у радном односу сво време извођења 
радова.Запослени радници (10 радника техничке струке) морају 
бити у радном односу код понуђача на неодређено време, 
односно уколико су ангажовани уговором о раду на одређено 
време потребно је да период њиховог ангажовања покрива 
период извођења радова, дакле они морају бити у радном односу 
сво време извођења радова. 

8) Да је понуђач овлашћени испоручилац соларних колектора које 
нуди 

9) Да произвођач соларних колектора које нуди у својој понуди има 
сертификате ISO 9001 i ISO 14001 

 
 

o Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

 

o 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.  
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10) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

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: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија 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; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
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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5) Испуњеност додатног услова под 5) понуђач доказује достављањем 
Биланса стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извода 
из тог биланса стања, за претходне три обрачунске године (2015., 2014. и 
2013. година).Достављени биланси морају бити у форми потврде о 
регистрацији од надлежне организације (АПР).Уместо биланса стања и 
успеха у претходне три обрачунске године (2015., 2014. и 2013. година) 
понуђач може доставити извештај о бонитету (образац БОН ЈН) који 
садржи сажете билане стања и успеха за те три године (при том треба 
водити рачуна да БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног 
ревизора само за једну од три године, тако да поред тога треба 
доставити и мишљење овлашћеног ревизора за две остале 
године).Уколико понуђач у некој од три претходне године није био 
обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у категорију малих 
предузећа, онда за ту годину није обавезан да достави мишљење 
овлашћеног ревизора.У противном, понуђач је обавезан да достави 
мишљење овлашћеног ревизора за сваку од претходне три 
године.Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и нема обавезу 
сачињавања годишњих финансијских извештаја (БУ и БС), као доказ о 
испуњености неопходног финансијског капацитета може доставити 
биланс прихода и расхода, извод са рачуна или неки други одговарајући 
званични документ. 

6) Испуњеност додатног услова под 6) понуђач доказује достављањем 
Списка најважнијих изведених радова за период од претходне 3 године 
(2015, 2014 и 2013) којим доказује испуњеност постављених услова са 
износима, датумима и листама наручилаца, уз достављање фотокопија 
закључених уговора и окончаних ситуација. Такође, понуђач треба да 
наведе и назив референтних установа у којима је у наведеном периоду 
вршио радове на постављању соларних колектора (болнице, домови за 
старе, школе и слично).  

7) Испуњеност додатног услова под 7) понуђач доказује достављањем 
фотокопије уговора о раду, уговора о делу или привеменим и 
повременим пословима са ангажованим лицем које поседује лиценцу 
одговорног извођача радова радова термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике број лиценце 430 и лиценцу за одговорног 
извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег 
напона број лиценце 450, фотокопије лиценце са оригиналним потписом 
и печатом ангажованог лица и потврде Инжењерске коморе Србије да му 
издата лиценца није одузета.Уколико се наведено лице налази у радном 
односу понуђач је дужан да достави уговор о раду са наведеним лицем и 
образац пријаве на обавезно социјално осигурање. 

8) Испуњеност додатног услова под 8) понуђач доказује достављањем 
доказа (ауторизација, сертификат, потврда) да је овлашћени 
испоручилац соларних колектора које нуди.Доказ мора бити издат од 
стране произвођача или овлашћеног дистрибутера 

9) Испуњеност додатног услова под 9) понуђач доказује достављањем 
фотокопије сертификата ISO 9001 i ISO 14001 за произвођача чије 
соларне колекторе нуди 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Уколико се понуђач налази у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре није дужан да достави доказе којима доказује испуњеност 
услова из члана 75. Закона, тачка 1-4. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

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. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу 
извршити у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу Управе за јавне набавке и сајту наручиоца www.gcsu.co.rs. 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној 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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на 
постављању соларних колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“-2. фаза, ЈН 
бр. 20/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 04.10.2016. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 04.11.2016. године до 12,00 
часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом. Уколико је последњи дан рока нерадни 
дан, благовременом ће се сматрати понуда која је приспела до 12,00 часова 
првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
    
Понуда мора да садржи: 
 

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова- 
попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
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печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
,наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
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понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке регулисаних чланом 75. И 76. Закона о јавним набавкама, на начин 
како је то предвиђено конкурсном документацијом  
-технички каталог произвођача за следећу опрему: соларни колектор, 
алуминијумска подконструкција, соларна котларница, контролна јединица, 
трокраки мешни вентил, експанзиони суд, соларни бојлер, антифриз (са 
дијаграмима смрзавања, специфичне густине, специфичног топлотног 
капацитета, кинематском вискозности, табелом мешања).Наведена 
документација може бити на енглеском језику, стим да је понуђач обавезан да 
наручиоцу на његов захтев преда комплетну или део документације преведен 
на српски језик од стране овлашћеног преводиоца  
-Сертификат Solar Keymark за понуђени колектор са извештајем о топлотним 
карактеристикама колектора под бројем наведеним у сертификату или анексу 
за понуђени тип колектора (уколико је у питању група испитиваних колектора, 
доставити посебан извештај конкретно за понуђени колектор) и извештајем о 
поузданости колектора према ЕN 12975 
--Гантограм рока реализације јавне набавке 
-Потврду о обиласку локације (оверену и потписану од стране овлашћеног лица 
наручиоца) 
 
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: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на постављању соларних 
колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“-2. фаза, ЈН бр. 20/16/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на постављању соларних 
колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“-2. фаза, ЈН бр. 20/16/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на постављању соларних 
колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“-2. фаза, ЈН бр. 20/16/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на постављању 
соларних колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“-2. фаза, ЈН бр. 20/16/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. 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,  
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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. 

 
 

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

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова у року од 45 
рачунајући од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна извођача 
радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок гаранције обезбеђује за радове који 
су предмет набавке, рачунајући од дана извршене примопредаје радова, у 
складу са важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да (обезбеди) произвођачку гаранцију. 
 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе рок у коме ће извести радове који 
су предмет набавке. 
Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси наручиоца: 
Геронтолошки центар, радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, 
Суботица. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, материјал, трошкови 
транспотра, сав потребан алат, радна снага и сви остали трошкови који прате 
извођење радова.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 20/16/ОП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана 
у термину од 10,30 до 12,30 часова, осим дана предвиђеног за отварање 
понуда, контакт особа Илија Поповић, предрадник одељења одржавања 
(контакт телефон 062 783 176) 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни 
део понуде. 
Наручилац ће одбити понуду понуђача која не буде садржавала наведену 
потврду, односно понуду понуђача који није извршио обилазак локације. 
 
 

12. 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  
 
-Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија), Саве 
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс. 
Посредством државног органа пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају 
ови органи; 
-Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже 
Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.сепа.гов.рс.  (Министарство 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
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пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, 
Београд. Интернет адреса: www.мерз.гов.рс. ); 
-Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд. 
Интернет адреса: www.минрзс.гов.рс.  
 
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
 

1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  
у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница 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 достављено 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 до успешно окончаног пробног рада система. Ако се 
за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 

2) Меницу за отклањање грешака у гарантном року- Изабрани понуђач 
се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном 
року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Меница 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 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 5% 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 мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року. 

 

http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  

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

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна 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) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама.  
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 
члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио 
и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

  
 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем 
електронске поште на e-mail slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 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. 
20/16/ОП”. 
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. 
 
17. 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 

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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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.  
 
18. 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 „Економски 
најповољнија понуда“.  
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена радова 70 

2 Рок извођења радова 10 

3 Гарантни рок за извођење 
радова 

20 

 УКУПНО 100 

    
 

1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 70,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 70 ,односно пондере ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем пондера предвиђеним за тај 
критеријум. 

 
2.        Бодовање понуђеног рока извођења радова ће се извести према 
односу нјакраћег понуђеног рока за извођење радова и рока за извођење 
радова из сваке понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок извођења радова добија оцену 
10,односно највећи број пондера за критеријум рок извођења радова.Остале 
понуде добијају оцене тако што се најкраћи понуђени рок извођења радова 
подели са сваким појединачно понуђеним роком извођења радова и 
помножи са 10 ,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок извођења 
радова подели са сваким појединачно понуђеним роком извођења радова и 
помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 
3.        Бодовање понуђеног гарантног рока за извођење радова ће се 
извести према односу најдуже понуђеног гарантног рока и гарантног рока из 
сваке понуде. 
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        Понуда која има најдужи гарантни рок за извођење радова добија 
оцену 20,односно највећи број пондера за критеријум гарантни рок 
извођења радова.Остале понуде добијају оцене тако што се понуђени 
гарантни рок за извођење радова подели са најдужим понуђеним гарантним 
роком за извођење радова и помножи са 20 ,односно пондере ако се  
понуђени гарантни рок за извођење радова подели са најдужим понуђеним 
гарантним роком извођења радова и помножи бројем пондера предвиђеним 
за тај критеријум. 

                 
19. 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 исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену, а у случају да и 
тада две или више понуда имају једнак број пондера и понуђену исту цену 
радова као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи 
рок извођења радова. 

20. ИЗРАДА ГАНТОГРАМА РОКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Извођач је дужан да као посебан прилог уз образац понуде, сачини, потпише, 
овери и приложи оперативно/термински план - гантограм рока реализације 
комплетне јавне набавке. 

Оперативно/термински план – гантограм мора бити у складу са понуђеним 
роковима (рок извођења радова са испоруком и уградњом опреме и 
материјала, укупан рок реализације комплетне јавне набавке и крајњи датум 
реализације комплетне јавне набавке) и мора ускладити набавку, испоруку 
опреме и материјала и извођење радова. С обзиром да је објекат у функцији и 
да не може у дужем периоду да се поремети његова функционалност, у току и 
по извођењу радова морају се применити активности везане за безбедност и 
здравље на раду, у смислу безбедности објекта, опреме и људи у њему. У ту 
сврху изабрани понуђач – извођач је у обавези да изради „ЕЛАБОРАТ О 
УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА“ и да пријави радове надлежној инспекцији рада, у 
свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду 
(Сл.гл.Р.С.бр.101/05), са свим припадајућим важећим правилницима. У том 
смислу морају се предвидети одговарајуће технологије рада и динамика истих, 
а све то уз минимално ремећење рада система и комфора корисника 
Наручиоца.  
 
 

21.  КОНАЧАН ОБРАЧУН-ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 
 
Након успешно обављеног пробног рада комплетног система припреме топле 
санитарне воде помоћу соларних колектора, Наручилац и извођач – изабрани 
понуђач, ће сачинити записник у коме ће навести и обрачунати све параметре, 
који утичу на коначан обрачун и то: 
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 укупно уговорена цена, 

 датуми реализације извођења радова и предате техничке (Главни и 
пројекти изведеног објекта) и друге пратеће документације (атести, 
сертификати, декларације, оверене гарантне листове и/или сл.) и 
отклоњеним евентуално констатованим недостацима, 

 износ исплаћеног аванса, 

 датум истека пробног рада, 

 коначан износ који понуђач (извођач) треба да прими по овом записнику. 

На основу Записника о коначном обрачуну, може се испоставити окончана 
ситуација. 

 
 
22. ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

Понуђач се обавезује у гарантном периоду да ће се од писменог (и/или факс) 
позива-обавештења Наручиоца, одазвати у року од 2 дана, а да ће у наредна 3 
дана извршити детекцију квара и о томе писмено известити Наручиоца. 
Након одазива и извршене детекције квара, понуђач се обавезује да ће у 
најкраћем року, који не може бити дужи од 10 календарских дана, извршити 
поправку и довести систем у исправно стање. 
Уколико је у гарантном периоду у питању већи обим квара и понуђач предвиђа 
да ће поправка трајати дуже од 10 календарских дана, понуђач се обавезује да 
изведе радове и привремено оспособи систем, до коначног отклањања квара. 
Отклањање квара у том случају не може укупно да траје дуже од 40 
календарских дана. 

Евенутална оштећења и недостаци настали у транспорту или приликом 
истовара, или уградње, падају на терет понуђача-изабраног извођача и морају 
се отклонити о његовом трошку. У гарантном периоду гаранција подразумева 
одржавање-евентуалну поправку или по потреби замену испоручене опреме. 
Уколико се у гарантном периоду, због врсте, начина и обима, поправка не може 
извршити на лицу места, извођач-изабрани понуђач, је обавезан да опрему о 
свом трошку поправи, што подразумева демонтажу опреме, транспорт опреме 
до фабрике произвођача (укључујући и извозне таксе са шпедитерским 
услугама), поправку опреме, транспорт опреме до објекта, увозне таксе, 
шпедитерске услуге, монтажу опреме, испитивање и успешно стављање у 
функцију, с тим да се за ту опрему продужава гарантни период за период 
колико је опрема била ван погона-функције. Уколико се утврди да се опрема не 
може поправити, понуђач-испоручилац ће исту заменити другом опремом, 
истих карактеристика и  најмање истог квалитета о свом трошку уз све 
трошкове наведене у претходном ставу, који такође падају на његов терет, а 
све у горе наведеном року. У овом случају испоручилац мора тражити 
сагласност Наручиоца за замену опреме. 

Извођач се обавезује да изведе радове, угради материјал и опрему у складу са 
важећим законима, техничким прописима, стандардима и препорукама, а на 
основу техничке спецификације из тачке 6. За уграђен материјал и опрему, 
извођач даје гаранцију у складу са упутствима произвођача што доказује 
поседовањем оверених гарантних листова са условима гаранције, атеста или 
декларације о квалитету опреме и материјала, а које ће предати Наручиоцу. 
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23. ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ-ПРИЈЕМИ И ПРОБНИ РАД 
КОМПЛЕТНО РЕАЛИЗОВАНЕ АДАПТАЦИЈЕ 

 
ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ-ПРИЈЕМИ 
 
Представници Наручиоца и извођача ће, након успешно извршених интерних 
техничких прегледа-пријема изведених радова о томе сачинити и потписати 
ЗАПИСНИКЕ. Обострано потписан Записник о интерном техничком прегледу–
пријему радова, по завршетку свих радова (по реализацији комплетне јавне 
набавке), услов је да се извођачу врати гаранција (за повраћај аванса). 
Интерни технички преглед-пријем изведених радова се може обавити када се 
од стране одговорног извођача радова и надзорног органа Наручиоца, 
констатује у грађевинском дневнику да су радови завршени и да се може 
приступити примопредаји изведених радова. 

Након тога, комисија Наручиоца ће уз присуство представника извођача у 
наредних 5 дана на лицу места, обавити интерни технички преглед-пријем (који 
ће обухватити и сву техничку документацију, пратећу документацију-атести, 
гарантни листови, сертификати, декларације и/или сл.). 
Извођач је дужан да у року који одреди комисија за интерни технички преглед 
отклони све евентуалне недостатке и примедбе. У зависности од обима и врсте 
примедби и евентуалних недостатака, Наручилац може захтевати да се 
интерни технички преглед-пријем изврши поново. У том случају, интерни 
технички преглед-пријем је извршен успешно, тек по отклањању констатованих 
примедби и недостатака, а изведени радови су примљени од стране 
Наручиоца. 

 

24. ПРОБНИ РАД КОМПЛЕТНО РЕАЛИЗОВАНЕ АДАПТАЦИЈЕ И ИЗРАДА 
ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

 
Након успешно обављеног интерног техничког прегледа-пријема, почиње 
ПРОБНИ РАД комплетно реализоване адаптације система припреме топле 
санитарне воде у трајању од наредних 2 месеца. Након истека пробног рада, 
уколико је исти успешан, о чему ће бити заједнички састављен и потписан 
извештај, изабраном извођачу враћа се гаранција за добро извршење посла. 
Уколико у трајању пробног рада се покажу више од 2 квара због којих систем 
није у функцији дуже од 24 часа или више учесталих кварова у краћем 
временском интервалу, пробни рад се продужава за период од наредних 2 
месеца, све док се не испуни овај услов непрекидним пробним радом у трајању 
од 2 месеца. Отклањање квара у току пробног рада је о трошку извођача. 
У току пробног рада Извођач је дужан да о свом трошку изврши следеће: 

 изради пројекат изведеног стања у два примерка  и 

 реализује обуку за потребе руковања и одржавања система за најмање 3 
лица које одреди Наручилац.  

 
 
25. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
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Понуђачи су обавезни  да изврше обилазак локације на адреси РЈ „Дом за 
одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица, пре достављања понуде за учешће у 
јавној набавци 20/16/ОП, уз обавезно присуство овлашћеног лица 
Геронтолошког центра из Суботце.Заинтересовани понуђачи могу извршити 
обилазак локације сваког радног дана у термину од 10,30 до 12,30 часова, осим 
дана предвиђеног за јавно отварање понуда, уз претходну најаву овлашћеном 
лицу (контакт особа Илија Поповић, предрадник одељења одржавања 062 
783176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду. 
Наручилац ће одбити понуду понуђача која не буде садржавала наведену 
потврду, односно понуду понуђача који није извршио обилазак локације. 
 
 
26. 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, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
27. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
28. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail slavica@gcsu.rs и milan@gcsu.rs,  факсом на 
број 024 556 030 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  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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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 10 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 у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 
плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 
није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 
динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати 
на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 
120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 
набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
29. 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. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку радова- Набавка 
радова за испоруку и уградњу система за припрему топле санитарне воде 
помоћу соларних колектора у радној јединици „Дом за одрасла лица“ 
Геронтолошког центра из Суботице (прва фаза),ЈН број 21/14/ОП.  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
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. 
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Радови на постављању соларних 
колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“-2. Фаза 

2)  

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

Наручилац се обавезује да 
Извођачу плати уговорену 
цену радова у року од 45 
рачунајући од дана 
примопредаје радова и 
пријема исправног рачуна 
извођача радова. 
Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 

Рок важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 
60 дана од дана отварања понуда. 

Рок важења понуде износи 
_________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења радова 
 

Рок за извођење радова 
који су предмет набавке 
износи _______ радних 
дана од дана увођења 
извођача радова у посао. 
 

Гарантни период 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок 
гаранције обезбеђује за радове који су 
предмет набавке, рачунајући од дана 
извршене примопредаје радова, у складу са 
важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да 
(обезбеди) произвођачку гаранцију. 

Гаранција на изведене 
радове износи __________ 
месеци рачунајући од дана 
извршене примопредаје 
радова. 
Понуђач је дужан да за 
материјал да (обезбеди) 
произвођачку гаранцију. 

 
Место и начин извршења радова 
 

Радови који су предмет 
набавке извршиће се на 
објекту раднe јединицe 
„Дом за одрасла лица“, 
Чикош Беле 34, Суботица. 

 

 

       
 
 
 
         Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
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Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

 
Закључен између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач радова), 
 
 
За потребе набавке радова који су предмет овог уговора Наручилац ангажује 
следеће подизвођаче или ће радове извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланом 32, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 04.10.2016. године за набавку радова- Радови на 
постављању соларних колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“-2. фаза, спровео 
отворени поступак јавне набавке број 20/16/ОП; 
 -да је извођач радова дана _________________ године доставио понуду 
број _________________ од _______________, а која је заведена под 
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деловодним бројем наручиоца ___________ ,која се налази у прилогу уговора и 
саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна 
документација за предметну јавну набавку. 
 -да понуда извођача радова у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона,на основу понуде 
извођача радова и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног извођача радова за извођење радова који 
су предмет уговора. 

Члан 2. 
 Предмет уговора је набавка радова– Радови на постављању соларних 
колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“-2. фаза, која је саставни део његове 
понуде. 

Члан 3. 
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку радова из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: 
________________ динара. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, материјал, трошкови 
транспотра, сав потребан алат, радна снага и сви остали трошкови извођења 
радова.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Порез на додату вредност плаћа наручилац. 

 
Члан 4. 

 Наручилац се обавезује да ће извођачу радова исплатити уговорену цену 
радова у року од 45 дана од дана примопредаје радова и пријема исправног 
рачуна извођача радова. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Члан 5. 
   Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет уговора 
извршити у року од ______________   радних дана рачунајући од дана увођења 
у посао. 

Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош 
Беле 34, Суботица. 
 Извођач радова се обавезује да наручиоцу испоручи опрему и материјал, 
те да уградњу исте изврши стручно, у складу са важећим прописима, 
стандардима и препорукама, а на основу техничке спецификације. 

 
Члан 6. 

            Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговора врши у 
сагласности са наручиоцем, у заједнички одређеним терминима и по утврђеној 
динамици, а на начин на који се омогућава несметано обављање процеса рада 
код наручиоца. 
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            Извођач радова се обавезује да искључење електричне енергије, 
уколико је оно неопходно за потребе извођења радова, изведе у сагласности са 
наручиоцем, у заједнички одређеном термину, а на начин на који се омогућава 
несметано обављање процеса рада код наручиоца. 
 

Члан 7. 
 Обавезује се извођач радова да у току извођења радова предузме све 
потребне мере на заштити запослених у складу са одредбама закона о 
безбедности и здрављу на раду, у супротном, извођач радова сносиће 
одговорност за штету која настане као последица непридржавања наведених 
прописа. 

Члан 8. 
 Уколико би извођач радова поједине послове поверио трећим лицима 
(подизвођач), и у том случају сву одговорност за тако извршене радове сноси у 
овом уговору означени извођач радова. 
 

Члан 9. 
 Извођач радова обезбеђује гаранцију на изведене радове у року од _____ 
месеци од дана извршене примопредаје радова. 
           Понуђач је дужан да за уграђени материјал обезбеди произвођачку 
гаранцију, с тим што гарантни рок за соларне колекторе не може бити краћи од 
2 године, рачунајући од дана извршене примопредаје радова. 
 

Члан 10. 

Понуђач се обавезује у гарантном периоду да ће се од писменог (и/ факс) 
позива-обавештења Наручиоца, одазвати у року од 2 дана, а да ће у наредна 3 
дана извршити детекцију квара и о томе писмено известити Наручиоца. 

Након одазива и извршене детекције квара, понуђач се обавезује да ће у 
најкраћем року, који не може бити дужи од 10 календарских дана, извршити 
поправку и довести систем у исправно стање. 

Уколико је у гарантном периоду у питању већи обим квара и понуђач 
предвиђа да ће поправка трајати дуже од 10 календарских дана, понуђач се 
обавезује да изведе радове и привремено оспособи систем, до коначног 
отклањања квара. Отклањање квара у том случају не може укупно да траје 
дуже од 40 календарских дана. 

           Евенутална оштећења и недостаци настали у транспорту или приликом 
истовара, или уградње, падају на терет понуђача-изабраног извођача и морају 
се отклонити о његовом трошку. У гарантном периоду гаранција подразумева 
одржавање-евентуалну поправку или по потреби замену испоручене опреме. 
Уколико се у гарантном периоду, због врсте, начина и обима, поправка не може 
извршити на лицу места, извођач-изабрани понуђач, је обавезан да опрему о 
свом трошку поправи, што подразумева демонтажу опреме, транспорт опреме 
до фабрике произвођача (укључујући и извозне таксе са шпедитерским 
услугама), поправку опреме, транспорт опреме до објекта, увозне таксе, 
шпедитерске услуге, монтажу опреме, испитивање и успешно стављање у 
функцију, с тим да се за ту опрему продужава гарантни период за период 
колико је опрема била ван погона-функције. Уколико се утврди да се опрема не 
може поправити, понуђач-испоручилац ће исту заменити другом опремом, 
истих карактеристика и  најмање истог квалитета о свом трошку уз све 
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трошкове наведене у претходном ставу, који такође падају на његов терет, а 
све у горе наведеном року. У овом случају испоручилац мора тражити 
сагласност Наручиоца за замену опреме. 

  Извођач се обавезује да изведе радове, угради материјал и опрему у 
складу са важећим законима, техничким прописима, стандардима и 
препорукама, а на основу техничке спецификације. За уграђен материјал и 
опрему, извођач даје гаранцију у складу са упутствима произвођача што 
доказује поседовањем оверених гарантних листова са условима гаранције, 
атеста или декларације о квалитету опреме и материјала, а које ће предати 
Наручиоцу. 

Члан 11. 
 Обавезе Извођача радова су следеће: 

 

1. Да достави меницу као гаранцију за добро извршење посла 

2. Да достави меницу за отклањање грешака у гарантном року 

3. Да све радове из члана 1. и 2. овог уговора, изведе стручно, квалитетно 
да угради материјал и опрему у складу са важећим законима, техничким 
прописима, стандардима и препорукама, а на основу техничке 
спецификације и уз примену одредби Закона о планирању и изградњи. 

4. Да за уграђен материјал и опрему обезбеди гаранцију у складу са 
упутствима произвођача што доказује поседовањем оверених гарантних 
листова (са условима гаранције) и обезбеди  атесте или декларације о 
квалитету опреме и материјала које ће предати Наручиоцу. 

5. Да радове за које је потребно искључење електичне енергије, изведе у 
заједнички одређеном року, а на основу писменог одобрења од стране 
Наручиоца 

6. Да за извођење радова обезбеди сав алат и опрему 

7. Да изради ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА (који доставља 
надлежној инспекцији рада) у складу са Законом о безбедности и 
здрављу на раду и да на градилишту предузме све мере заштите и 
обезбеђења градилишта, од евентуалних штета по запослене, трећа 
лица и имовину, као и да преузме одговорност за последице због 
необезбеђености и необележености градилишта 

8. Да именује одговорне руководиоце радова и о томе писмено обавести 
Наручиоца 

9. Да благовремено води грађевински дневник, грађевинску књигу и 
инспекцијску књигу 

10. Да обезбеди сву потребну документацију (атесте, гарантне листове, 
записнике о испитивању итд.) 

11. Да по завршетку радова о томе писмено обавести Наручиоца, са 
захтевом за интерне техничке прегледе-пријеме 

12. Да учествује у раду комисије Наручиоца при обављању интерних 
техничких прегледа-пријема изведених радова и да приступи 
отклањању евентуалних примедби у року који је за то одређен 

13. Да након успешно извршеног интерног техничког прегледа-пријема, 
којим су примљени радови комплетног система , организује ПРОБНИ 
РАД СИСТЕМА  у трајању од 2 месеца, изради пројекат изведеног 
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објекта (у два примерка) и изврши обуку за руковање и одржавање 
система  за најмање 3 руковаоца које одреди Наручилац.  

14. Да на градилишту одржава ред и чистоћу, уклони сав отпадни материјал 
и шут који настане у току извођења радова и да све јавне површине где 
се изводе радови доведе у првобитно или исправно стање 

 
Члан 12. 

Обавезе Наручиоца су следеће: 

1. Да захтева од Извођача примену мера прописаних Законом о 
безбедности и здрављу на раду 

2. Да пријави градилиште надлежној инспекцији рада 

3. Да благовремено обезбеди искључење струје за радове који могу 
изводити по успостављању безнапонског стања и да за те радове изда 
Извођачу одобрење 

4. Да именује стручне надзорне органе сходно Закону о планирању и 
изградњи 

5. Да обезбеди прикључак струје, коришћење воде, санитарног чвора, као и 
коришћење простора за магацин и просторију за раднике 

6. Да уредно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу коју води 
одговорни руководилац радова Извођача 

7. Да организује и учествује у вршењу интерних техничких прегледа - 
пријема изведених радова, о чему ће се сачинити и обострано потписати 
записници 

8. Да након истека пробног рада, уколико је био успешан, врати извођачу 
меницу дату као гаранцију за добро извршење радова 

9. Да након истека гарантног рока извођачу врати меницу за отклањање 
грешака у гарантном року 

10. Да изврши плаћање по испостављеном и овереном предрачуну, као и по 
испостављеној и овереној окончаној ситуацији, а у свему према 
уговореним роковима и условима. 

 
Члан 13. 

Извођач је дужан да одмах након изведених радова захтева од  
Наручиоца интерни технички преглед-пријем, у свему према одредбама 
конкурсне документације.Представници Наручиоца и извођача ће, након 
успешно извршених интерних техничких прегледа-пријема изведених радова о 
томе сачинити и потписати ЗАПИСНИКЕ. Обострано потписан Записник о 
интерном техничком прегледу–пријему радова, по завршетку свих радова (по 
релизацији комплетне јавне набавке), услов је да се извођачу врати гаранција 
(за повраћај аванса). 

Интерни технички преглед-пријем изведених радова се може обавити 
када се од стране одговорног извођача радова и надзорног органа Наручиоца, 
констатује у грађевинском дневнику да су радови за завршени и да се може 
приступити примопредаји изведених радова. 

Након тога, комисија Наручиоца ће уз присуство представника извођача у 
наредних 5 дана на лицу места, обавити интерни технички преглед-пријем (који 
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ће обухватити и сву техничку документацију, пратећу документацију-атести, 
гарантни листови, сертификати, декларације и/или сл.). 

Извођач је дужан да у року који одреди комисија за интерни технички 
преглед отклони све евентуалне недостатке и примедбе. У зависности од 
обима и врсте примедби и евентуалних недостатака, Наручилац може 
захтевати да се интерни технички преглед-пријем изврши поново. У том случају, 
интерни технички преглед-пријем је извршен успешно, тек по отклањању 
констатованих примедби и недостатака, а изведени радови су примљени од 
стране Наручиоца. У супротном, Наручилац може извршити наплату датих 
меница. 

Члан 14. 

Након успешно обављеног интерног техничког прегледа-пријема, почиње 
ПРОБНИ РАД комплетно реализоване адаптације система припреме топле 
санитарне воде у трајању од наредних 2 месеца. Након истека пробног рада, 
уколико је исти успешан, о чему ће бити заједнички састављен и потписан 
извештај, изабраном извођачу враћа се гаранција за добро извршење посла.  

Уколико у трајању пробног рада се покажу више од 2 квара због којих 
систем није у функцији дуже од 24 часа или више учесталих кварова у краћем 
временском интервалу, пробни рад се продужава за период од наредних 2 
месеца, све док се не испуни овај услов непрекидним пробним радом у трајању 
од 2 месеца. Отклањање квара у току пробног рада је о трошку извођача. 

У току пробног рада Извођач је дужан да о свом трошку изради пројекат 
изведеног објекта у два примерка  и реализује обуку за потребе руковања и 
одржавања система за најмање 3 лица које одреди Наручилац.  

Члан 15. 

                Извођач радова се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница 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 достављено 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 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Члан 16. 
 Извођач радова се обавезује да у тенутку примопредаје  примопредаје  

предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
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платива на први позив. Меница 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 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% 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 мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

               Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени 
позив Наручиоца, у року од 5 дана , отклони о свом трошку све недостатке који 
се односе на уговорени квалитет радова који су предмет уговора, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног 
става по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у 
року датом у позиву, Наручилац  је овлашћен да за отклањање недостатака 
ангажује друго правно или физичко лице, на терет Понуђача, наплатом гаранције 
банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не 
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање горе наведених 
недостатака, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду 
штете, до пуног износа стварне штете.   

Члан 17. 
 Извођач радова обавезује се да након завршетка радова објекат 

односно просторије у којима се изводе радови врати у првобитно стање (стање 
у коме су се објекат односно просторије налазиле пре почетка радова), односно 
да отклони све недостатке или евентуално штету коју нанесе у току извођења 
радова. 

Члан 18. 
Извођач радова се обавезује да изврши обуку 3 запослена, у договору са 

наручиоцем, за руковање системом, што ће се записнички констатовати 
приликом примопредаје. 

Члан 19. 
 У случају наступања околности које онемогућавају извршење уговора на 
начин и у роковима предвиђеним овим уговором, а које уговорним странама у 
време закључења уговора нису могле бити познате нити су их уговорне стране 
могле предвидети, уговорне стране ће све измене уговора регулисати у писаног 
форми, односно у форми анекса уговора, уз сагласност обе стране уговорнице. 
 

Члан 20. 
 Уговорне стране имају право на раскид уговора у случајевима када се 
нека од уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној форми. 
 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријема писменог 
обавештења о раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених 
обавеза. 
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Члан 21. 
 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 22. 
            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 23. 
           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 
Члан 24. 

 
 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од којих наручилац 
задржава три а извођач радова два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље 
 
 
 
               НАРУЧИЛАЦ                                                          ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
  __________________________                              ________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 
 
КУХИЊА 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
 мере и 

количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошков

и 
(царина, 
трошков

и 
транспор
та и др.) 
без ПДВ-

а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 Припремни радови 
за монтажу 
соларних 
колектора и цевне 
мреже са изласком 
на објекат, 
размеравањем и 
обележавањем 

Комад 
1 

 
 
 
 
 

  

  

2 Испорука и 
монтажа плочастих 
соларних 
колектора 
вертикалне 
изведбе. Соларни 
колектори морају 
бити отпорни на 
све спољње 
атмосферске 
услове са 
сигурносним 
призматичним 
стаклом дебљине 4 
mm, високим 
степеном 
трансмисије и 
изолацијом густине 
50 kg/m³. 
Апсорпциона 
површ израђена од 
алуминијума 
дебљине 0,5 mm 
пресвучена 
високоселективним 
слојем Alanod 
Mirotherm. Уз 

Комад 
1 
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понуду обавезно 
приложити Solar 
Keymark 
сертификат са 
припадајућим 
извештајем који је 
наведен у самом 
сертификату и који 
доказује наведене 
карактеристике, 
сертификате 
ISO9001 i 
ISO14001 и 
извештај о 
поузданости у 
складу са EN 
12975-2 
Карактеристике: 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу FM-S 2.55“) 
-Тип струјања: 
Меандерски 
систем струјања 
-Бруто површина 
колектора: 2,55 m² 
-Минимална бруто 
површина 
колектора: 2,50 m² 
-Минимална 
апсорпциона 
површина 
колектора: 2,36 m² 
-Минимална 
температура 
стагнације при 
зрачењу 1000 
W/m²: 204°C 
-Минимални 
фактор апсорпције 
апсорбера: 95% 
-Максимална 
тежина соларних 
колектора са 
радним флуидом: 
51 kg 
-Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Број прикључака: 
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4 
-Димензије 
прикључака: 
Ø18x0,9 mm 
-Димензије цевне 
змије апсорбера: 
Ø9x0,5 mm 
-Фактор конверзије 
(оптичка 
ефикасност): 0,823 
-Коефицијент 
топлотног губитка: 
3,797 W/m²K 
-Темп. зависност 
коефицијента 
топлотног губитка: 
0,014 W/m²K² 
-Топлотни 
капацитет 
колектора: 14,36 
kJ/K 

3 Испорука и 
монтажа 
подконструкције од 
алуминијумских 
профила за један 
колектор са 
колекториским 
спојницама, 
прикључним 
цевима, чеповима, 
чауром сензора 
колектора,  подним 
летвама, носачима 
под нагибом, 
везивним 
елементима од 
нерђајућег челика, 
прохромским 
шрафовима, 
везивним 
лимовима и 
осталим 
елементима за 
комплетно спајање, 
следећих 
карактеристика: 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу FM-S 0“) 

Комад 
1 
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-Нагиб: 0° 
-Материјал 
колекторских 
спојница: Месинг 
-Материјал 
уронских чаура: 
Месинг 
-Количина 
колекторских 
спојница: 0 ком 
-Количина уронских 
чаура: 4 ком 
-Количина 
прикључних цеви: 
2 ком 
-Количина чепова: 
1 ком 
-Количина чаура 
сензора колектора: 
1 ком 

4 Демонтажа и 
одношење старих 
бојлера 

Комад 
1 

 

  

  

5 Испорука и 
монтажа 
вертикалног 
соларног бојлера 
са изолацијом fiber 
fleece или ПУ, и два 
цевна измењивача 
топлоте.Бојлер је 
директно 
емајлиран у складу 
са DIN4753. (Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу BE-SSP-2R 
200“) 
-Запремина: 200 lit 
-Димензије: Ø540 x 
1432 m (+/- 2%) 
-Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Максимално 
дозвољена 

Комад 
1 
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температура 
санитарне воде: 
95°C 
-Тежина: 63 kg (+/- 
2%) 
-Димензије 
прикључка топле и 
хладне воде: 3/4" 
-Димензија 
рециркулационог 
вода: 3/4" 
-Површина 
соларног цевног 
измењивача: 1,00 
m² 
-Запремина 
соларног цевног 
измењивача: 73 lit.  
-Површина горњег 
измењивача: 0,60 
m² 
-Запремина горњег 
измењивача: 4,2 lit. 

6 Isporuka i montaža 
elektro-grejača sa 
radnim i 
sigurnosnim 
termostatom na 
sebi, sledećih 
karakteristika:(Uz 
ponudu obavezno 
priložiti tehnički 
katalog 
proizvođača): 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу EEH3000“) 
-Снага: 3 kW 
-Димнезија 
прикључка: R 6/4" 
-Опсег контроле: 5-
75°C 
-Дужина: 390 mm 
-Напон: 230 V 
-Класа заштите: IP 
44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комад 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

7 Испорука и 
монтажа соларних 
одзрачних лончића 
са вентилима за 

Комад 
1 
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затварање, 
следећих 
карактеристика: 
-Димензија 
прикључка:   Ø1/2“ 

8 Испорука и 
монтажа соларне 
станице са 
прикључком за  
експанзиони суд и 
прикључком за 
пуњење и 
пражњење 
система, као и 
осталим потребним 
елементима из 
описа, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача): 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу SF25“) 
Соларна станица 
садржи: 
-монофазну 
циркулациону 
пумпу следећих 
карактеристика: 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Grundfos, Данска“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу Solar 15-60“) 
-Снага ел. мотора: 
P=80 W 
-Напајање: U=230V 
-Број брзина 
пумпе: 3 
-Радна брзина 
пумпе: 3 
-Потребан проток: 
V=0,306 m³/h - ком 
1 
- термометар - ком 

Комад 
1 
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2 
- манометар - ком 1 
- зауставни вентил 
R3/4" - ком 2 
- неповратни 
вентил R3/4" - ком 
2 
- мерач протока и 
температуре 
следећих 
карактеристика: 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Grundfos, Данска“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу  VFS 1-12 
lit/min“) 
Опсег мерења: 1 - 
12 lit/min - ком 1 
- сигурносни 
вентил R3/4", p=10 
bar - ком 1 

9 Испорука и 
монтажа контролне 
јединице са 
потребним 
сензорима 
температуре и 
меморијском 
картицом за запис 
података, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу VPM Duplex“) 
-Број улазних 
параметара: 8 
-Број излазних 
параметара: 3 
-Напајање: 230 V, 
50 Hz 

 
 
 

Комад 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

10 Испорука и 
монтажа трокраког 
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мешног вентила са 
термоглавом за 
санитарну 
потрошну воду, 
следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу  BMV 1“) 
-Опсег рада: 0,2-5 
bar 
-Димензија 
прикључка: 1" 
-Температура 
мешавине: 30 - 
65°C 
-Минималан 
проток: 5 lit/min 
-Проток на 3 bar:  
63 lit/min 

Комад 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Испорука и 
монтажа соларног 
експанзионог суда 
у кругу пропилен-
гликола, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-одговарајућег типа 
(„или одговарајуће 
типу SAG18R“) 
-Максимално 
дозвољена 
температура : 
120°C 
-Минимална 
дозвољена 
температура: -10°C 
-Тежина: 4,5 kg 

Комад 
1 
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-Димензије:     
Ø280  x 380 mm 
-Максимални 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Притисак 
предпуњења:   5 
bar 
-Димензија 
прикључка:   Ø3/4“ 

12 Испорука и 
пуњење соларне 
течности, 
мешавина 
пропилен-гликола 
и воде 40%, 
темепратуре 
смрзавања  -24° C, 
-одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
(Уз понуду 
обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 

Lit 
24 

 

  

  

13 Испорука и 
монтажа 
сигурносног 
вентила соларног 
бојлера 8 bar 
Димензија 
прикључка:   Ø3/4“ 

Ком 
1 

 

  

  

14 Испорука и 
монтажа цеви од 
тврдог бакра за 
израду цевовода 
соларног система, 
и то: 
Cu Ø 22,0 x 1,0 

M 
45 

 

  

  

15 За спојни и 
заптивни 
материјал, 
хамбуршке лукове, 
конзоле и држаче, 
чврсте тачке, 
дводелне цевне 
обујмице, вешаљке 
за цеви, розетне, 
зидне чауре, 
дисугас, оксиген, 
жице за варење, 

Ком 
0,5 
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кудељу, ланено 
уље, цемент, гипс и 
остали материјал 
потребан за 
монтажу цеви, 
узима се 50% од 
вредности цеви 
под претходним 
ставкама 

16 Испорука и 
монтажа 
зауставних 
лоптастих славина 
за рад са топлом 
водом за уградњу 
на поцинковане, 
бакарне и црне 
цеви, следећих 
карактеристика: 
-Одговарајући 
квалитет („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Slovarm, Slovačka“) 
-Максимално 
дозвољена радна 
температура: 
110°C 
-Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
R 3/4" 

Ком 
3 

 

  

  

17 Испорука и 
монтажа изолације 
за цеви од тврдог 
бакра („или 
одговарајуће типу 
ARMAFLEX HT“) 
укључујући и 
самолепљиве 
траке („или 
одговарајуће 
ARMAFLEX“), и то: 
- HT 13 x 022 

Метар 
45 

 

  

  

18 Испорука и 
монтажа 
манометра за 
уградњу на бојлер 
Ø3/4" 

Комад 
1 

 

  

  

19 Испорука и 
монтажа потребног 
електроматеријала, 
разводног ормана, 
осигурача, 

Паушал 
1 
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каблова, итд. 

20 Повезивање 
бојлера на 
постојећи систем 
санитарне воде са 
пластичним 
цевима 

Паушал 
1 

 

  

  

21 Мерење и 
урегулисавање 
инсталације до 
постизања 
пројектних 
параметара 

Паушал 
1 

 

  

  

22 Програмирање 
система према 
параметрима 
датим у опису 
аутоматике 
система 

Паушал 
1 

 

  

  

23 Унутрашњи и 
спољни транспорт 
материјала и алата 

Паушал 
1 

 

  

  

24 Завршни радови на 
изради цевне 
мреже са 
пуштањем у рад, 
топла проба, 
контрола и 
завршна 
регулација 
инсталације, 
чишћење објекта 
од шута и вишка 
материјала, одвоз 
вишка материјала, 
отпада и шута и 
завршно чишћење 
објекта 

Паушал 
1 

 

  

  

25 Израда пројекта 
изведеног стања 

Комад 
1 
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ТЕКСАС 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
 мере и 

количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошкови 
(царина, 

трошкови 
транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена 

са 
ПДВ-

ом 

1 Припремни радови 
за монтажу 
соларних колектора 
и цевне мреже са 
изласком на 
објекат, 
размеравањем и 
обележавањем 

Ком 
1 

   

 

 

2 Испорука и 
монтажа плочастих 
соларних 
колектора 
вертикалне 
изведбе. Соларни 
колектори морају 
бити отпорни на 
све спољње 
атмосферске 
услове са 
сигурносним 
призматичним 
стаклом дебљине 4 
mm, високим 
степеном 
трансмисије и 
изолацијом густине 
50 kg/m³. 
Апсорпциона 
површ израђена од 
алуминијума 
дебљине 0,5 мм 
пресвучена 
високоселективним 
слојем Alanod 
Mirotherm. Уз 
понуду обавезно 
приложити Solar 
Keymark 
сертификат са 
припадајућим 
извештајем који је 
наведен у самом 
сертификату и који 
доказује наведене 

Ком 
2 
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карактеристике, 
сертификате 
ISO9001 i ISO14001 
и извештај о 
поузданости у 
складу са EN 
12975-2 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типуFM-S 2.55“) 
-Тип струјања: 
Меандерски систем 
струјања 
-Бруто површина 
колектора: 2,55 m² 
-Минимална бруто 
површина 
колектора: 2,50 m² 
-Минимална 
апсорпциона 
површина 
колектора: 2,36 m² 
-Минимална 
температура 
стагнације при 
зрачењу 1000 
W/m²: 204°C 
-Минимални 
фактор апсорпције 
апсорбера: 95% 
-Максимална 
тежина соларних 
колектора са 
радним флуидом: 
51 kg 
-Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Број прикључака: 4 
-Димензије 
прикључака: 
Ø18x0,9 mm 
-Димензије цевне 
змије апсорбера: 
Ø9x0,5 mm 
-Фактор конверзије 
(оптичка 
ефикасност): 0,823 
-Коефицијент 
топлотног губитка: 
3,797 W/m²K 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 20/16/ОП 

68 

 

-Темп. зависност 
коефицијента 
топлотног губитка: 
0,014 W/m²K² 
-Топлотни 
капацитет 
колектора: 14,36 
kJ/K 

3 Испорука и 
монтажа 
подконструкције од 
алуминијумских 
профила за 2 
редно везана 
колектора са 
колекториским 
спојницама, 
прикључним 
цевима, чеповима, 
чауром сензора 
колектора,  подним 
летвама, носачима 
под нагибом, 
везивним 
елементима од 
нерђајућег челика, 
прохромским 
шрафовима, 
везивним 
лимовима и 
осталим 
елементима за 
комплетно спајање, 
следећих 
карактеристика: 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу FM-S 0“) 
-Нагиб: 0° 
-Материјал 
колекторских 
спојница: Месинг 
-Материјал 
уронских чаура: 
Месинг 
-Количина 
колекторских 
спојница: 2 ком 
-Количина уронских 
чаура: 8 ком 
-Количина 

Ком 
1 
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прикључних цеви: 2 
ком 
-Количина чепова: 
1 ком 
-Количина чаура 
сензора колектора: 
1 ком 

4 Демонтажа и 
одношење старих 
бојлера 

Ком 
3 

   

 

 

5 Испорука и 
монтажа 
вертикалног 
соларног бојлера 
са изолацијом fiber 
fleece ili PU, и два 
цевна измењивача 
топлоте.Бојлер је 
директно 
емајлиран у складу 
са DIN4753. Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача. 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу BE-SSP-2R 
300“) 
-Запремина: 300 lit 
-Димензије: Ø600 x 
1834 mm или сл. 
-Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
-Максимално 
дозвољена 
температура 
санитарне воде: 
95°C 
-Тежина: 106 kg 
-Димензије 
прикључка топле и 
хладне воде: 1" 
-Димензија 
рециркулационог 
вода: 3/4" 
-Површина 
соларног цевног 
измењивача: 1,55 
m² 

Ком 
1 
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-Запремина 
соларног цевног 
измењивача: 10,8 
lit. 
-Површина горњег 
измењивача: 0,80 
m² 
-Запремина горњег 
измењивача: 5,7 lit. 

6 Испорука и 
монтажа електро-
грејача са радним и 
сигурносним 
термостатом на 
себи, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу ЕЕH3750”) 
-Снага: 3,75 kW 
-Димнезија 
прикључка: Р 6/4" 
-Опсег контроле: 5-
75°C 
-Дужина: 390 mm 
-Напон: 400 V 
-Класа заштите: IP 
44 

Ком 
1 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Испорука и 
монтажа соларних 
одзрачних лончића 
са вентилима за 
затварање, 
следећих 
карактеристика: 
-Димензија 
прикључка:   Ø1/2“ 

Ком 
1 

   

 

 

8 Испорука и 
монтажа соларне 
станице са 
прикључком за  
експанзиони суд и 
прикључком за 
пуњење и 
пражњење 
система, као и 

Ком 
1 
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осталим потребним 
елементима из 
описа, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу SF25“) 
Соларна станица 
садржи: 
- монофазну 
циркулациону 
пумпу следећих 
карактеристика: 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Grundfos, Данскa“) 
-(„или одговарајуће 
типу Солар 15-60“) 
Снага ел. мотора: 
П=80 W 
Напајање: U=230V 
Број брзина пумпе: 
3 
Радна брзина 
пумпе: 3 
Потребан проток: 
В=0,306 m³/h - ком 
1 
- термометар - ком 
2 
- манометар - ком 1 
- зауставни вентил 
Р3/4" - ком 2 
- неповратни 
вентил Р3/4" - ком 2 
- мерач протока и 
температуре 
следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Grundfos, Данскa“) 
-(„или одговарајуће 
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типу VFS 1-12 
lit/min) 
Опсег мерења: 1 - 
12 lit/min - ком 1 
- сигурносни вентил 
Р3/4", p=10 bar - 
ком 1 

9 Испорука и 
монтажа контролне 
јединице са 
потребним 
сензорима 
температуре и 
меморијском 
картицом за запис 
података, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу VPM Duplex“) 
Број улазних 
параметара: 8 
Број излазних 
параметара: 3 
Напајање: 230 V, 50 
Hz 

Ком 
1 

   

 

 

10 Испорука и 
монтажа трокраког 
мешног вентила са 
термоглавом за 
санитарну 
потрошну воду, 
следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу BMV 1“) 
Опсег рада: 0,2-5 
bar 

Ком 
1 
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Димензија 
прикључка: 1" 
Температура 
мешавине: 30 - 
65°C 
Минималан проток: 
5 lit/min 
Проток на 3 bar:  63 
lit/min 

11 Испорука и 
монтажа соларног 
експанзионог суда 
у кругу пропилен-
гликола, следећих 
карактеристика:(Уз 
понуду обавезно 
приложити 
технички каталог 
произвођача) 
-Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"TiSUN", Austrija“) 
-(„или одговарајуће 
типу SAG25R“) 
Максимално 
дозвољена 
температура : 
120°C  
Минимална 
дозвољена 
температура: -10°C 
Тежина: 5,5 kg 
Димензије:     Ø280  
x 500 mm 
Максимални 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
Притисак 
предпуњења:   5 
bar 
Димензија 
прикључка:   Ø3/4“ 

Ком 
1 

   

 

 

12 Испорука и пуњење 
соларне течности, 
мешавина 
пропилен-гликола и 
воде 40%, 
темепратуре 
смрзавања  -25° C 
(Уз понуду 
обавезно 
приложити 
технички каталог 

Lit 
30 
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произвођача) 

13 Испорука и 
монтажа 
сигурносног 
вентила соларног 
бојлера 8 bar 
Димензија 
прикључка:   Ø3/4“ 

Ком 
1 

   

 

 

14 Испорука и 
монтажа цеви од 
тврдог бакра за 
израду цевовода 
соларног система, 
и то: 
Cu Ø 22,0 x 1,0 

M 
45 

   

 

 

15 За спојни и 
заптивни 
материјал, 
хамбуршке лукове, 
конзоле и држаче, 
чврсте тачке, 
дводелне цевне 
обујмице, вешаљке 
за цеви, розетне, 
зидне чауре, 
дисугас, оксиген, 
жице за варење, 
кудељу, ланено 
уље, цемент, гипс и 
остали материјал 
потребан за 
монтажу цеви, 
узима се 50% од 
вредности цеви под 
претходним 
ставкама 

Ком 
0,5 

   

 

 

16 Испорука и 
монтажа 
зауставних 
лоптастих славина 
за рад са топлом 
водом за уградњу 
на поцинковане, 
бакарне и црне 
цеви, следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Slovarm, 
Словачка“) 
Максимално 
дозвољена радна 

Ком 
4 
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температура: 110°C 
Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 бар 
Р 1" 

17 Испорука и 
монтажа 
зауставних 
лоптастих славина 
за рад са топлом 
водом за уградњу 
на поцинковане, 
бакарне и црне 
цеви, следећих 
карактеристика: 
Одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Slovarm, 
Словачка“) 
Максимално 
дозвољена радна 
температура: 110°C 
Максимално 
дозвољени радни 
притисак: 10 bar 
Р 3/4" 

Ком 
3 

   

 

 

18 Испорука и 
монтажа изолације 
за цеви од тврдог 
бакра („или 
одговарајуће 
ARMAFLEX HT“) 
укључујући и 
самолепљиве 
траке („или 
одговарајуће 
ARMAFLEX“), и то: 
HT 13 x 022 

M 
45 

   

 

 

19 Испорука и 
монтажа 
манометра за 
уградњу на бојлер 
Ø3/4" 

Ком 
1 

   

 

 

20 Испорука и 
монтажа потребног 
електроматеријала, 
разводног ормана, 
осигурача, каблова, 
итд. 

Паушал 
1 

   

 

 

21 Повезивање 
бојлера на 
постојећи систем 

Паушал 
1 
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санитарне воде са 
пластичним цевима 

22 Мерење и 
урегулисавање 
инсталације до 
постизања 
пројектних 
параметара 

Паушал 
1 

   

 

 

23 Програмирање 
система према 
параметрима 
датим у опису 
аутоматике 
система 

Паушал 
1 

   

 

 

24 Унутрашњи и 
спољни транспорт 
материјала и алата 

Паушал 
1 

   

 

 

25 Завршни радови на 
изради цевне 
мреже са 
пуштањем у рад, 
топла проба, 
контрола и 
завршна регулација 
инсталације, 
чишћење објекта 
од шута и вишка 
материјала, одвоз 
вишка материјала, 
отпада и шута и 
завршно чишћење 
објекта 

Паушал 
1 

   

 

 

26 Израда пројекта 
изведеног стања 

Ком 
1 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку 

понуђену ставку; 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку 

понуђену ставку; 
 У колони 6. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и 
уколико их је исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба 
умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваку понуђену ставку 
 и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.) и 
додати евентуалне остале трошкове уколико су посебно исказани; На 
крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку 
понуђену ставку и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 3.) и додати остале трошкове уколико су исказани увећане за 
износ ПДВ-а; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 
 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова- Радови на постављању соларних колектора у 
РЈ „Дом за одрасла лица“-2. фаза, број 20/16/ОП, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________ у поступку јавне набавке радова- 
Радови на постављању соларних колектора у РЈ „Дом за одрасла лица“-2. фаза, 
број 20/16/ОП, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
 

      Место и датум:                                      Потпис понуђача 

 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 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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XII  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 

 
Потврђујем да је понуђач _________________________________ (назив 
понуђача) дана ________________ у термину од ________ часова извршио 
обилазак објекта РЈ „Дом за одрасла лица“ на адреси Чикош Беле 34, у 
Суботици, у циљу сагледавања постојећег стања и услова за извођење радова 
на испоруци и уградњи система за припрему топле санитарне воде помоћу 
соларних колектора у радној јединици „Дом за одрасла лица“ Геронтолошког 
центра из Суботице (прва фаза), по јавној набавци 21/14/ОП. 
 
 
 
 
 
 

 

Место и датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Обилазак локације је ОБАВЕЗАН услов за учествовање у поступку.Потврду о 
извршеном обиласку локације потписује и оверава овлашћено лице наручиоца, а 
понуђач је ОБАВЕЗАН да потврду о обиласку локације приложи уз своју понуду). 

 


