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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 23/16/ОП донете 
дана 29.12.2016. године под бројем 1216/04/ЈН и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку број 1217/04/ЈН од 29.12.2016. 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.23/16/ОП су радови – Радови на унапређењу 
унутрашње расвете у РЈ „Дом Дудова шума“ 
 

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 
унапређењу унутрашње расвете у РЈ „Дом Дудова шума“, ЈН бр. 23/16/ОП - 
НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 13.03.2017. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 13.04.2017. 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. 
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Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 
7.Време и место отварања понуда 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 13.04.2017. године  у 12,30 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 10 дана од дана 
отварања понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 23/16/ОП су радови- Радови на унапређењу 
унутрашње расвете у РЈ „Дом Дудова шума“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 4531630 Радови на инсталацији 
расветних и сигналних система 
 
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 унапређењу унутрашње расвете у 
РЈ „Дом Дудова шума“, у поступку јавне набавке број 23/16/ОП. 

Р.бр. Опис Количина 
Јединица 

мере 
Јед.цена  

(дин) 
Укупна 

цена (дин) 

1 

Испорука и монтажа 
извора светлости 60mm 
120° matt/frosted, 12W, 
1200lm, cool daylight, 
одговарајућег квалитета 
(„или одговарајуће типу 
NARVA-Retrofit DT-T8 
12W“) 

2 

комад    

 

2 

Испорука и монтажа 
извора светлости 1200mm 
120° matt/frosted, 23W, 
2400lm, cool daylight 
одговарајућег квалитета 
(„или одговарајуће типу  
NARVA-Retrofit DT-T8 
23W”) 

423 

комад    

 

3 

Испорука и монтажа 
извора светлости 1500mm 
120° matt/frosted, 28,5W, 
3400lm, cool daylight,  
одговарајућег квалитета 
(„или одговарајуће типу   
NARVA-Retrofit DT-T8 
28.5W”) 

135 

комад    

 

4 

Испорука и монтажа 
извора светлости ЛЕД, 
Е14  230В/6,0W/850, 
540лм, сличан типу 
НАРВА-Ретрофит ДТ-Б3 
про 6W 

250 

комад    

 

5 

Испорука и монтажа 
извора светлости LED, 
Е27, 230V/9,5W/850, 806lm,  
одговарајућег квалитета 
(„или одговарајуће типу   
NARVA-Retrofit DT-B3 pro 
10W”) 

495 

комад    

 

6 

Испорука и монтажа 
назидног металног ормара, 
урађен у степену заштите 
IP54, димензија 
600x600x300mm, са једним 

1 

комад    
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вратима и бравицом и 
кључем, са монтажном 
плочом, у коме је 
инсталирана следећа 
опрема: 

7 

I/O модул са 16 дигиталних 
улаза,  одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу   
TXM1.16D“) 

1 

 
 

комад    

 

8 

I/O модул са 6 релејних 
излаза,  одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу   
TXM1.6R“) 

1 

комад    

 

9 

TX-I/O напојни модул за 
DDC контролер; напајање 
од 24VDC, 1200mA са 
осигурачем од 10А,  
одговарајућег квалитета 
(„или одговарајуће типу    
TXS1.12F10”) 

1 

комад    

 

10 

Станица аутоматизације 
одређеног квалитета („ или 
одговарајуће Десиго“), 
(DDC контролер) 
BACnet/IP, са до 52 "дата 
поинт"-а, компатибилан са 
постојећим системом 
ММ8000 за детекцију 
пожара, ради проширења и 
интеграције на нову 
SCADA платформу  
одређеног квалитета („ или 
одговарајуће Десиго“) 
 CC,  одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу    
PXC50-E.D”) 

1 

комад    

 

11 

Адресни кључићи и ресет 
кључ,  одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу    
TXA1.K12”) 

1 

комад    

 

12 

Операторски панел са 
BACnet/IP комуникацијом,  
одговарајућег квалитета 
(„или одговарајуће типу    
PXM20-E”) 

1 

комад    

 

13 

Лиценцно проширење за 
постојећи систем ММ8000, 
драјвер за Desigo CC 
интерфејс 

1 

комплет   
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Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи могу да изврше обилазак локације пре достављања 
понуде за учешће у јавној набавци 23/16/ОП, уз обавезно присуство 
овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана 
у периоду од 13.03.2017. до 10.04.2017. године у термину од 10,30 до 12,30 
часова, контакт особа Илија Поповић, предрадник одељења одржавања 
(контакт телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу који изврши обилазак 
локације потписати потврду, која се налази у оквиру конкурсне документације, 
са навођењем датума обиласка локације и потписом овлашћеног лица. 
 
Извођач радова обавезује се да објекат на коме се изводе радови врати у 
првобитно стање након извођења радова, односно да о свом трошку отклони 
све недостатке или евентуално штету коју нанесе у току извођења радова. (ова 
обавеза односи се на зидове, столарију, инсталације и слично). 
 
Избођач радова обавезан је да за сваки комад понуђене опреме достави 
каталог произвођача или технички лист којим се доказује компатибилност 
понудјене опреме са постојецим системом централног управљања. 
 
 
 
___________________________ 
  Место и датум                                                                          
 

ПОНУЂАЧ     
 

                     М.П.                       ______________________ 
                                                 Потпис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Услуга израде 
апликативног софтвера и 
пуштања у рад DDC 
контролера, као  и обуке 
корисника и израде 
Пројекта изведеног стања 

1 

 комплет   

 

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

 
ПДВ:  

 
УКУПНО СА ПДВ-ом:  
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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)Пословни капацитет 
5.1 да поседује одобрење од стране произвођача или овлашћеног 
заступника за продају и инсталацију понуђене опреме и инсталације 
5.2 да има успостављен систем управљања квалитетом (ISO 9001) и 
заштите животне средине (ISO 14001) 
5.3 да поседује одобрење од стране произвођача или овлашћеног 
заступника за продају и инсталацију постојећег система централног 
управљања 
 
6)Кадровски капацитет 
Да има радно ангажована или ангажована уговором о привремено 
повременим пословима следећа лица: 
6.1 најмање једно лице са сертификатом произвођача понуђене опреме 
за аутоматизацију које је оспособљено за рад са понуђеном опремом 
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6.2 најмање једно лице са сертификатом произвођача постојећег 
централног система управљања које је оспособљено за рад са 
постојећим системом 
 
7) Кадровски капацитет 
Да има радно ангажовано или ангажовано уговором о привремено 
повременим пословима или уговором о делу следеће лице: 
7.1 Лице које поседује извођачку лиценцу 450 
 

         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.  

 
 
 

5) 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 
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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.  

5) Испуњеност додатног услова под 5) понуђач доказује на следећи начин: 
За 5.1 достављањем одобрења од стране произвођача или овлашћеног 
заступника за продају и инсталацију понуђене опреме и инсталације 
За 5.2 достављањем фотокопије сертификата ISO 9001 и ISO 14001 
За 5.3 достављањем одобрења од стране произвођача или овлашћеног 
заступника за продају и инсталацију постојећег система централног 
управљања 

6) Испуњеност додатног услова под 6) понуђач доказује на следећи начин: 
 За 6.1 достављањем за најмање једно лице фотокопије сертификата 
произвођача понуђене опреме за аутоматизацију о оспособљености 
наведеног лица за рад са понуђеном опремом, достављањем фотокопије 
уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима као 
и копије пријаве на обавезно социјално осигурање 
За 6.2 достављањем за најмање једно лице фотокопије сертификата 
произвођача постојећег централног система управљања о 
оспособљености наведеног лица за рад са постојећим системом, 
достављањем фотокопије уговора о раду или уговора о привременим и 
повременим пословима као и копије пријаве на обавезно социјално 
осигурање 
 

7) Испуњеност додатног услова под 7) понуђач доказује достављањем 
фотокопије лиценце 450 са оригиналним потписом и печатом 
ангажованог лица и важећом потврдом инжењерске коморе Србије,  
достављањем фотокопије уговора о раду, уговора о привременим и 
повременим пословима или уговора о делу (у коме мора бити назначено 
да је лице ангажовано за спровођење радова који су предмет набавке) 
као и копије пријаве на обавезно социјално осигурање 
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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 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 
унапређењу унутрашње расвете у РЈ „Дом Дудова шума“, ЈН бр. 23/16/ОП - 
НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 13.03.2017. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 13.04.2017. 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 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
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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 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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-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  
-каталог или технички лист за понуђену опрему 
 
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 унапређењу унутрашње 
расвете у РЈ „Дом Дудова шума“, ЈН бр. 23/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на унапређењу унутрашње 
расвете у РЈ „Дом Дудова шума“, ЈН бр. 23/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на унапређењу унутрашње 
расвете у РЈ „Дом Дудова шума“, ЈН бр. 23/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на унапређењу 
унутрашње расвете у РЈ „Дом Дудова шума“, ЈН бр. 23/16/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 
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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,  

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 
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати аванс у износу од 35% уговорене 
цене у року од 10 дана од дана закључења уговора, а по предаји средстава 
обезбеђења од стране извођача радова, а преостали износ уговорене цене 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 Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 
31, 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. 
 
 
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 
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Заинтересовани понуђачи могу да изврше обилазак локације пре достављања 
понуде за учешће у јавној набавци 23/16/ОП, уз обавезно присуство 
овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана 
у периоду од 13.03.2017. до 10.04.2017. године у термину од 10,30 до 12,30 
часова, контакт особа Илија Поповић, предрадник одељења одржавања 
(контакт телефон 062 783 176) 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу који изврши обилазак 
локације потписати потврду, која се налази у оквиру конкурсне документације, 
са навођењем датума обиласка локације и потписом овлашћеног лица. 
 
 

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

 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
 
 

1) Меницу за повраћај авансног плаћања- Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора наручиоцу 
достави бланко сопствену меницу  за повраћај авансног плаћања, која 
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница 
за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са 
ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса, односно до 
извршене примопредаје радова која је предмет уговора.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 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом.Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 
2) 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 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.  
 

3) 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 за изведене радове.Наручилац ће уновчити меницу за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 
изврши обавезу на уговорени начин. 

 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
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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.  

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. 
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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. 
23/16/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 
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.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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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 80 

2 Рок извођења 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 80,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 80 ,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 
20,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 20 ,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. 
 

                 
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. 
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20. 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). 
  
21. 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. 
 
22. 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.  
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 
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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. 
 
23. 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- Радови на 
унапређењу унутрашње расвете у РЈ „Дом Дудова шума,ЈН број 23/16/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 

 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 23/16/ОП 

26 

 

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 унапређењу унутрашње 
расвете у РЈ „Дом Дудова шума 

2)  

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

Наручилац се обавезује да 
Извођачу плати аванс у 
износу од 35% уговорене 
цене у року од 10 дана од 
дана закључења уговора, а 
по предаји средстава 
обезбеђења од стране 
извођача радова, а 
преостали износ уговорене 
цене у року од 45 
рачунајући од дана 
примопредаје радова и 
пријема исправног рачуна 
извођача радова. 

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 Дудова шума“, Алеја 
Маршала Тита 31, 
Суботица. 
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         Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

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

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

 
Закључен дана ________________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 13.03.2017. године за набавку радова- Радови на 
унапређењу унутрашње расвете у РЈ „Дом Дудова шума, спровео отворени 
поступак јавне набавке број 23/16/ОП; 
 -да је извођач радова дана _________________ године доставио понуду 
број _________________ од _______________, а која је заведена под 
деловодним бројем наручиоца ___________ ,која се налази у прилогу уговора и 
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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 унапређењу унутрашње 
расвете у РЈ „Дом Дудова шума, 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 Извођачу плати аванс у износу од 35% 
уговорене цене у року од 10 дана од дана закључења уговора, а по предаји 
средстава обезбеђења од стране извођача радова, а преостали износ 
уговорене цене у року од 45 рачунајући 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 Дудова шума“, Алеја 
Маршала Тита 31, 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 
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динамици, а на начин на који се омогућава несметано обављање процеса рада 
код наручиоца. 
            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. 

Члан 10. 
 Извођач радова се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за повраћај авансног 
плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив.Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног 
аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса, односно до 
извршене примопредаје радова која је предмет уговора. 
 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 у 
висини плаћеног аванса са ПДВ-ом. 
 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму.Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Члан 11. 
                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 
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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 12. 
 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 
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 за изведене радове.  

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 13. 
 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. 

 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 23/16/ОП 

34 

 

Члан 14. 
 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 15. 
 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. 

Члан 16. 
 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 17. 
            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 18. 
           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 
Члан 19. 

 
 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 

 

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 

Испорука и 
монтажа извора 
светлости 60mm 
120° matt/frosted, 
12W, 1200lm, cool 
daylight, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу 
NARVA-Retrofit DT-
T8 12W“) 

комад  
2 

    

   

2 

Испорука и 
монтажа извора 
светлости 1200mm 
120° matt/frosted, 
23W, 2400lm, cool 
daylight 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу  
NARVA-Retrofit DT-
T8 23W”) 

комад  
423 

    

   

3 

Испорука и 
монтажа извора 
светлости 1500mm 
120° matt/frosted, 
28,5W, 3400lm, 
cool daylight,  
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу   
NARVA-Retrofit DT-
T8 28.5W”) 

комад  
135 

    

   

4 

Испорука и 
монтажа извора 
светлости ЛЕД, 
Е14  
230В/6,0W/850, 
540лм, сличан 
типу НАРВА-
Ретрофит ДТ-Б3 
про 6W 

комад  
250 
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5 

Испорука и 
монтажа извора 
светлости LED, 
Е27, 
230V/9,5W/850, 
806lm,  
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу   
NARVA-Retrofit DT-
B3 pro 10W”) 

комад  
495 

 
  

   

6 

Испорука и 
монтажа назидног 
металног ормара, 
урађен у степену 
заштите IP54, 
димензија 
600x600x300mm, 
са једним вратима 
и бравицом и 
кључем, са 
монтажном 
плочом, у коме је 
инсталирана 
следећа опрема: 

комад  
1 

 
  

   

7 

I/O модул са 16 
дигиталних улаза,  
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу   
TXM1.16D“) 

комад  
1 

 
  

   

8 

I/O модул са 6 
релејних излаза,  
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу   
TXM1.6R“) 

комад  
1 

 
  

   

9 

TX-I/O напојни 
модул за DDC 
контролер; 
напајање од 
24VDC, 1200mA са 
осигурачем од 
10А,  
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу    
TXS1.12F10”) 

комад  
1 

 
  

   

10 

Станица 
аутоматизације 
одређеног 
квалитета („ или 
одговарајуће 
Десиго“), (DDC 

комад  
1 
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контролер) 
BACnet/IP, са до 
52 "дата поинт"-а, 
компатибилан са 
постојећим 
системом ММ8000 
за детекцију 
пожара, ради 
проширења и 
интеграције на 
нову SCADA 
платформу  
одређеног 
квалитета („ или 
одговарајуће 
Десиго“) 
 CC,  
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу    
PXC50-E.D”) 

11 

Адресни кључићи 
и ресет кључ,  
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу    
TXA1.K12”) 

комад  
1 

 
  

   

12 

Операторски 
панел са 
BACnet/IP 
комуникацијом,  
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће типу    
PXM20-E”) 

комад  
1 

 
  

   

13 

Лиценцно 
проширење за 
постојећи систем 
ММ8000, драјвер 
за Desigo CC 
интерфејс 

комплет   
1 

 
  

   

14 

Услуга израде 
апликативног 
софтвера и 
пуштања у рад 
DDC контролера, 
као  и обуке 
корисника и 
израде Пројекта 
изведеног стања 

комплет  
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 унапређењу унутрашње расвете у 
РЈ „Дом Дудова шума, број 23/16/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 унапређењу унутрашње расвете у РЈ „Дом Дудова шума, број 
23/16/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. 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 23/16/ОП 

42 

 

 

 

XII  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 

 
Потврђујем да је понуђач _________________________________ (назив 
понуђача) дана ________________ у термину од ________ часова извршио 
обилазак објекта РЈ „Дом Дудова шума“ на адреси Алеја Маршала Тита 31, у 
Суботици, у циљу сагледавања постојећег стања и услова за извођење радова 
на унапређењу унутрашње расвете у РЈ „Дом Дудова шума“, по јавној набавци 
23/16/ОП. 
 
 
 
 
 
 

 

Место и датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 
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XIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 1 
ДУЖНИК: ___________________________________ 
Седиште: _____________________________________ 
Матични број: ________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________ 
Текући рачун: _________________________________ 
Код банке: _____________________________________ 
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
                    - за корисника бланко сопствене менице -  

 
КОРИСНИК: Геронтолошки центар Суботица (Поверилац) 
Седиште: Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије 
____________________ и овлашћујемо Геронтолошки центар Суботица, 
Суботица, Алеја Маршала Тита 31, као повериоца, да предату меницу може у 
складу са уговором број _____________ од ________2017. године попунити на 
износ плаћеног аванса са ПДВ-ом за ЈН 23/16/ОП, што номинално износи 
__________________ динара, а по основу гаранције за повраћај авансног 
плаћања.  
 Рок важења менице је до правдања аванса, односно до извршене 
примопредаје радова која је предмет уговора.  
 Овлашћујемо Геронтолошки центар Суботица, Суботица, Алеја Маршала 
Тита 31, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без 
простеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна 
Дужника.  
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на 
терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у 
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно 
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом 
основу за наплату.  
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за 
заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 
промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону 
депонованих потписа код наведене банке. 
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта. 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 
(један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  
 
 

Датум и место издавања 
овлашћења 

М.П. Дужник - издавалац  
менице 

 
(Напомена:Попуњено менично овлашћење понуђач доставља уз меницу за 
повраћај авансног плаћања) 
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XIV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 2 

ДУЖНИК: ___________________________________ 
Седиште: _____________________________________ 
Матични број: ________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________ 
Текући рачун: _________________________________ 
Код банке: _____________________________________ 
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
                    - за корисника бланко сопствене менице -  

 
КОРИСНИК: Геронтолошки центар Суботица (Поверилац) 
Седиште: Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије 
____________________ и овлашћујемо Геронтолошки центар Суботица, 
Суботица, Алеја Маршала Тита 31, као повериоца, да предату меницу може у 
складу са уговором број _____________ од ________2017. године попунити на 
износ на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а за 
ЈН 23/16/ОП, што номинално износи __________________ динара, а по основу 
гаранције за добро извршење посла.  
 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла.  
 Овлашћујемо Геронтолошки центар Суботица, Суботица, Алеја Маршала 
Тита 31, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без 
простеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна 
Дужника.  
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на 
терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у 
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно 
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом 
основу за наплату.  
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за 
заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 
промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону 
депонованих потписа код наведене банке. 
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта. 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 
(један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  
 
 

Датум и место издавања 
овлашћења 

М.П. Дужник - издавалац  
менице 

(Напомена:Попуњено менично овлашћење понуђач доставља уз меницу за 
добро извршење посла) 
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XV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 3 

ДУЖНИК: ___________________________________ 
Седиште: _____________________________________ 
Матични број: ________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________ 
Текући рачун: _________________________________ 
Код банке: _____________________________________ 
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
                    - за корисника бланко сопствене менице -  

 
КОРИСНИК: Геронтолошки центар Суботица (Поверилац) 
Седиште: Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије 
____________________ и овлашћујемо Геронтолошки центар Суботица, 
Суботица, Алеја Маршала Тита 31, као повериоца, да предату меницу може у 
складу са уговором број _____________ од ________2017. године попунити на 
износ на износ од 5% (пет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а за ЈН 
24/16/ОП, што номинално износи __________________ динара, а по основу 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.  
 Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока за извршене 
радове.  
 Овлашћујемо Геронтолошки центар Суботица, Суботица, Алеја Маршала 
Тита 31, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без 
простеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна 
Дужника.  
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на 
терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у 
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно 
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом 
основу за наплату.  
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за 
заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 
промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону 
депонованих потписа код наведене банке. 
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта. 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 
(један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  
 
 

Датум и место издавања 
овлашћења 

М.П. Дужник - издавалац  
менице 

(Напомена:Попуњено менично овлашћење понуђач доставља уз меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року) 

 


