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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 1) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. 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 02/14/ППБОПЗПП донете дана 
24.10.2014. године под бројем 948/04/ЈН и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 949/04/ЈН од 24.10.2014. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

за јавну набавку – Набавка материјала за поправку и одржавање 
водоводних инсталација за потребе Геронтолошког центра из Суботице за 

2014. годину  
ЈН бр. 02/14/ППБОПЗПП 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 5 

 
 
 
 

III 

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

6 

 
 

IV 

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

15 

V Елементи уговора о којима ће се преговарати и 
начин преговарања 

19 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 20 

VII Образац понуде 32 

 
VIII 

Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни 

        36 

IX Образац трошкова припреме понуде 43 

X Образац изјаве о независној понуди 44 

 
XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 

45 

xii Потврда о извршењу уговорних обавеза 46 

Укупан број страна конкурсне документације је 46 
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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 преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда је члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ако 
Наручилац у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну 
понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом 
да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, 
техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 02/14/ППБОПЗПП су добра – Набавка материјала за 
поправку и одржавање водоводних инсталација за потребе Геронтолошког 
центра из Суботице за 2014. годину 
 
4. Контакт (лице или служба)  
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 
 
5. 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. 
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Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,, Набавка материјала за поправку и одржавање 
водоводних инсталација за потребе Геронтолошког центра из Суботице за 
2014. годину, JН бр. 02/14/ППБОПЗПП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда упућен је потенцијалним понуђачима дана 
28.10.2014 године. Последњи дан рока, односно датум и сат  за подношење 
понуда је 07.11..2014. године до 11,00 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 11,00 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. 
6.Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 07.11.2014. године  у 11,30 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 11,30 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. 
 
7.Време и место преговарања 
 
Поступак преговарања одржаће се 07.11.2014. године одмах након обављеног 
поступка отварања приспелих понуда. 
У поступку преговарања могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка преговарања, представници 
понуђача, који ће учествовати у поступку преговарања, дужни су да наручиоцу 
предају писмено овлашћење за учешће у поступку преговарања, 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 5 дана од дана 
отварања понуда и окончања поступка преговарања. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 02/14/ППБОПЗПП су добра – Набавка материјала за 
поправку и одржавање водоводних инсталација за потребе Геронтолошког 
центра из Суботице за 2014. годину 
 
. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 44115210 – водоинсталатерски 
материјал  
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

. Предмет јавне набавке су добра – Набавка материјала за поправку и 
одржавање водоводних инсталација за потребе Геронтолошког центра из 
Суботице за 2014. годину  у преговарачком поступку без објављивања позива  
јавне набавке број: 02/14/ППБОПЗПП. 

 

 

-    Материјал за поправку и одржавање водоводних инсталација 

 

 

 

 

Р.Б. 
АРТИКАЛ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА ЦЕНА ВРЕДНОСТ 

1 Алкатан цев ½“ м 100   

2 Батерија стојећа за ум. комад 70   

3 Батерија за прот. Бојлер комад 25   

4 Батерија за умиваоник комад 70   

5 Бојлер 50 лит. комад 5   

6 Бојлер прот. 10 лит. комад 10   

7 Бош колено ½“ комад 30   

8 Бош колено ¾“ комад 10   

9 Бош колено 1“ комад 10   

10 Бриноx ½ x 3/8 комад 70   

11 Бриноx за бојлер 300/350 пар 30   

12 Чеп сифона комад 50   

13 Чеп 1/2 комад 30   

14 Чеп 3/4 комад 20   

15 Цеви сифона 200 комад 20   

16 Цеви за мали бојлер комад 35   

17 Дихтунг 5/4 клинг. комад 10   

18 Дијана шарафи комад 100   

19 
Доводно црево за веш м. 
1м комад 10   

20 Дупла нипла 3/8 комад 120   

21 Дупла нипла 1/2 комад 50   

22 Држач пешкира 2/1ЦХ комад 20   

23 Држач пешкира 3/1ЦХ комад 30   
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24 Еxцентар комад 10   

25 Флајшна комад 30   

26 Гибљиви сифон ит. комад 10   

27 Горни део наутилиус 5 комад 50   

28 Горњи део вентила ЦХ ½“ комад 155   

29 Гума за бојлер комад 20   

30 Гума за омниак комад 50   

31 Гума за грејач комад 20   

32 Гумена бритва комад 50   

33 Гумице конусне комад 200   

34 Хамбуршки лук 5/4 комад 5   

35 Холендер за славину ½“ комад 20   

36 Холендер за уг. Вентил ½“ комад 20   

37 Испирна цев НМ комад 30   

38 Испирна цев ВМ комад 20   

39 Излив батерије „С“ комад 20   

40 Капа проп. Вентила ЦХ комад 150   

41 Клингерит 3/4 комад 100   

42 Клизна спојка 75 мет 10   

43 Колено 1/2 мет 100   

44 Колено Q 50 винид. комад 70   

45 Колено Q 75 винид. комад 50   

46 Конусна гума комад 100   

47 Кудеља кг 1   

48 Кугласта славина ½“ИСП комад 20   

49 Кугласти вентил 3/8 мини комад 10   

50 Неповратни вентил 1“ коси комад 5   

51 
Неповратни вентил 6/4 
коси комад 5   

52 Омнијак комад 50   

53 Писоар керам. „Б“ комад 5   

54 Пловак ПВЦ за водокотлић комад 100   

55 Пловни вентил стиропор комад 100   

56 Поцинкована цев 1/2 кг 50   

57 Поцинкована цев 3/4 кг 25   

58 Поцинковани муф 3/4 комад 10   

59 Поцинкована нипла 1/2 комад 70   
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60 Поцинкована нипла 3/8 комад 100   

61 Поцинкована нипла 6/4 комад 5   

62 Поцинков. Редуцир 1“3/4 комад 10   

63 Поцинков. Редуцир 6/4-5/4 комад 5   

64 Поцинков. Редуцир 5/4-1“ комад 10   

65 Поцинковано колено 3/4 комад 20   

66 Потезна полуга за вк комад 20   

67 Потезни канап за водок. комад 50   

68 Повезна цев 3/8 бриноx комад 90   

69 Повезно црево ПВЦ комад 20   

70 Продуживач ½-25мм комад 50   

71 Пропусни вентил ½“ равни комад 50   

72 
Пропусни вентил ¾“ 25 
РАВНИ комад 20   

73 ПВЦ редуцир ½ на 3/8 комад 50   

74 Розета 1/2 комад 50   

75 Розета 3/4 комад 10   

76 Редуцир ½- 3/4“ комад 50   

77 Шарафи за WЦ поклопац комад 100   

78 Шарафи за WЦ шољу комад 100   

79 Шелне-обујмице ½“ комад 50   

80 Сифон гума комад 50   

81 Сифон ПВЦ за судопер 1/1 комад 50   

82 Сифон за писоар комад 10   

83 Сифон за судопер 2/1 комад 20   

84 Сифон за умиваоник ПВЦ комад 100   
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85 Славина једноручна комад 20   

86 Словен. Спојка 1“ комад 10   

87 Словен. Спојка 3/4“ комад 10   

88 Словен. Спојка 1/2“ комад 10   

89 Сигур. Вентил за бојлер комад 10   

90 Тефлон трака комад 100   

91 Туш батерија класик комад 38   

92 Туш црево ЦХ комад 150   

93 Туш ручка ЦХ комад 150   

94 Угаони вентил ½ на 3/8 комад 50   

95 Уложак батерије ½“ комад 100   

96 Умиваоник 58цм „Б“ комад 10   

97 Вин. Цев 50x250 комад 100   

98 Вин. Цев 50x500 комад 100   

99 Вин. Цев 110x2000 комад 20   

100 Вин. Цев75x500 комад 50   

101 Вин. Колено 75x90 комад 30   

102 Вин. Колено 110 винид. комад 30   

103 Вин. Колено 125 комад 10   

104 Винд Т 110/110 комад 10   

105 Вин. Редуцир 110/75 комад 20   

106 
Водокотлић („или екв 
геберит“) комад 25   

107 WЦ даска ПВЦ комад 50   
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108 WЦ шоља „Б“ комад 22   

109 
Сајла за канализацију фи-
6 комад 4   

110 
Сајла за канализацију фи-
8 комад 4   

111 
Сајла за канализацију фи-
10 комад 4   

112 Вакуум гума фи 125 комад 8   

113 Вакуум гума фи 100 комад 8   

114 Бојлер 80 литара комад 8   

115 Бојлер 100 литара комад 5   

116 Бојлер 120 литара комад 5   

117 Неповратни вентил 1/2" комад 20   

118 
Црево гумено армирано за 
поливање 1/2" метар 50   

119 
Црево гумено армирано за 
поливање 3/4" метар 50   

120 Алкатан спојнице 1/2" комад 30   

121 Алкатан спојнице 3/4" комад 30   

122 Алкатан спојнице 1" комад 10   

123 Поцинковано колено 1/2" комад 100   

124 
Спојнице за баштенско 
црево 1/2" комад 20   

125 
Спојнице за баштенско 
црево 3/4" комад 20   

126 Угаони вентил ½ на ½  комад 50   

127 Славина за веш машину комад 20   

128 Умиваоник 50цм комад 23   

129 Виндурит цеви  50x50цм комад 50   

130 Виндурит цеви  50x100цм комад 50   
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131 Виндурит цеви  50x25цм комад 100   

132 Виндурит цеви  75x50цм комад 50   

133 Виндурит цеви  75x100цм комад 50   

134 Виндурит цеви  110x100цм комад 50   

135 Виндурит цеви  40x50цм комад 50   

136 Виндурит цеви  32x50цм комад 50   

137 Виндурит колено 50x45цм комад 50   

138 Виндурит колено 50x90цм комад 50   

139 Виндурит колено 40x45цм комад 50   

140 Виндурит колено 40x90цм комад 50   

141 Виндурит колено 32x90цм комад 50   

142 Виндурит колено 32x45цм комад 50   

143 Виндурит Т 50 комад 30   

144 Виндурит Т 75 комад 20   

145 Виндурит Т 40 комад 50   

146 Виндурит Т 32 комад 50   

147 Виндурит редукција 75/50 комад 50   

148 
WЦ даска („или 
еквивалент Тополино“) комад 75   

149 
Редукција сифона на отвор 
од 1“ комад 50   

150 Балтик веза комад 30   

151 Хамбуршки лук 3/4" комад 20   

152 Телефонски дифтунг 3/4" комад 100   

153 Клингерит 3/4" комад 100   
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154 Кугласти вентил 1“ комад 20   

155 Излив батерије (У) комад 50   

156 
Излив батерије за стојећу 
славину комад 110   

157 
Излив за славину за 
хладну воду комад 50   

158 
Излив за једноручну 
батерију комад 80   

159 Горњи део наутилуса 3/8“ комад 100   

160 
Гумена бртва за стари тип 
WЦ шоље комад 100   

161 Гумица равна ½“ комад 200   

162 Бриноx ½“ на ½“ комад 100   

163 
Шарафи за умиваоник-
комплет комад 100   

164 
Шарафи за WЦ поклопац-
комплет комад 90   

165 Редукција са ½“ на 3/8“ комад 200   

166 Гума заптивна од 1“ комад 100   

167 
Сигурносни вентил за 
бојлер комад 20   

168 Уложак за вентил од ¾“ комад 30   

169 
Уложак за вентил од ½“ 
ситан навој комад 30   

170 
Уложак за вентил од ½“ 
крупан навој комад 30   

171 Поцинк колено ¾“ комад 50   

172 Поцинк колено 1“ комад 20   

173 Поцинк нипла ¾“ комад 50   

174 Поцинк нипла 1“ комад 20   

175 Редукција са 6/4“-1“ комад 20   

176 Редукција са 5/4“-1“ комад 20   
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177 Редукција са 1“-1/2“ комад 20   

178 Редукција са 1“-3/4“ комад 50   

179 Редукција са 3/4“-1/2“ комад 50   

180 
Држач WЦ папира (за 
ролну) комад 35   

181 

Држач за папирни убрус 
(за дужину хилзне мин 
23цм) комад 20   

182 Држач излаза из каде комад 30   

183 Завеса за каде комад 30   

184 Шипка за завесу комад 20   

185 
Дозер за сапун течни 
(пластични 0,5лит) комад 50   

186 Шелне 3/8“ комад 50   

187 Шелне 1/2“ комад 50   

188 Шелне 3/4“ комад 50   

189 Шелне 1“ комад 50   

190 Шелне 5/4“ комад 50   

191 Шелне 6/4“ комад 50   

192 Шелне 2“ комад 50   

193 Поцинк муф ¾“ комад 30   

194 Поцинк муф 1“ комад 20   

195 
Редукција спољна ¾“ на 
унутрашњу ½“ комад 100   

196 Уложак батерије 3/8“ комад 100   

197 Сифон за каду комад 50   

198 Хромирани излив за сифон комад 20   
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199 
Зидни испусни вентил 
горњи део 3/8“ комад 20   

200 Кугласти вентил 2“ комад 20   

201 Продуживач ½“ 30мм комад 50   

202 Продуживач ½“ 35мм комад 50   

203 Продуживач ½“ 40мм комад 50   

204 Продуживач ½“ 50мм комад 50   

205 Алкатан цев ¾“ комад 100   

206 Алкатан цев 1“ комад 100   

207 
Померајући ексцентар 
спојница комад 50   

208 Подни сливник комад 30   

209 Решетка за подни сливник комад 50   

210 Вратанца за каду 20x25цм комад 20   

211 Вратанца за каду 20x20цм комад 20   

212 

Силикон ФТ-101 (за мокро 
лепљење), минимум 250 
мл комад 35   

  

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 

 

    

 ПДВ 

 

    

 УКУПНО ПАРТИЈА 8. 

 

    

 

 

Место и датум:                                                                      Понуђач: 

                                                                                                  

                                                                                             Печат  и  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. И 76. 

ЗАКОНА 
 

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

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

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

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

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

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

1) да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2012 и 2011) имао 
позитиван биланс на крају године, односно да су му приходи били 
већи од расхода 

2) да у претходних 6 месеци рачунајући до дана објављивања позива 
за подношење понуда није био у блокади, односно да му рачун није 
био блокиран 

3) да је испоручивао добра у претходне 3 године (2011, 2012, 2013) 
.. 

1.3. 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.   
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1.4. 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.  

 
. 

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

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства 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; 
5 )  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.  
 

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

 
1) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из 

тог биланса стања, за претходне три обрачунске године (2011., 2012. 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 (2011., 2012. 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. 

2) Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде рачуна (и 
то 6 месеци уназад рачунајући од дана објављивања позива на порталу 
Управе за јавне набавке) 

3) Потврду о извршењу уговорних обавеза  за период од претходне 3 године 
(2013, 2012 и 2011) којом доказује да је имао испоручена добра за сваку 
од партија за коју подноси понуду у наведеном временском периоду. 
Референце (потврде о извршењу уговорених обавеза) су  услов за 
учешће у поступку  и понуђач треба да достави одговарајуће референце 
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(потврде о извршењу уговорених обавеза ) које се односе на испоруку 
робе која је предмет набавке и то за сваку партију појединачно. 

 

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).  
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. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 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. 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 02/14/ППБОПЗПП 

 19/46 

  

 

 
 

 
 

 

V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ 
 

 
 
Наручилац ће са понуђачима преговарати о следећим елементима уговора и 
то: - о цени. 
 
Начин преговарања: писмено, изјашњавањем понуђача по редоследу пријема 
поднетих понуда, у два круга. 
 
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА. 
 
Након отварања понуда и уношења релевантних података у записник, одмах ће 
се прећи на преговарање. У преговарачком поступку, преговараће се о цени у 
два круга, са свим присутним понуђачима заједно и то писменим путем. Цене 
које понуђачи писмено дају у првом кругу, биће прочитане и унете у записник.  
Цене које понуђачи буду дали, писмено у другом кругу, биће јавно  прочитане и 
унете у записник и биће коначне. Понуђачи који поднесу понуде, а не буду 
присутни на отварању и преговарању , сматраће се да су остали при цени  коју 
су дали у понуди (затвореној коверти).  Цена из понуде ће се сматрати 
коначном. 
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VI  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 
Конкурсна документација се може преузети и са сајта наручиоца као и са 

Портала Управе за јавне набавке. 

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.  
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 добара – 
Набавка материјала за поправку и одржавање водоводних инсталација за 
потребе Геронтолошког центра из Суботице за 2014. годину  у 
преговарачком  поступку без објављивања јавног позива број: 
02/14/ППБОПЗПП-НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуде се достављају до 07.11.2014. године до 11,00 часова. Обавештење о 
покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда објављено је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 28.10.2014. и на 
интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, односно датум и сат  за 
подношење понуда је 07.11.2014. године до 11,00 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 11,00 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. 
 Референце (потврде о извршењу уговорених обавеза) су  услов за учешће у 
поступку  и понуђач треба да достави одговарајуће референце (потврде о извршењу 
уговорених обавеза ) које се односе на испоруку робе која је предмет набавке . 

 
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
Поступак преговарања ће се спровести истог дана  07.11.2014. године, у 
просторијама Наручиоца , улица Алеја Маршала Тита 31. 
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Присутни представници понуђача за учествовање у поступку преговарања 
морају поседовати писмено овлашћење. 
Приликом преговарања биће сачињен записник о преговарању, који ће бити 
уручен понуђачима. 
       
Понуда мора да садржи: 
 

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- 
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 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 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 
 
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 добара – Набавка материјала за 
поправку и одржавање водоводних инсталација за потребе Геронтолошког 
центра из Суботице  за 2014. годину у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда 02/14/ППБОПЗПП.- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка материјала за 
поправку и одржавање водоводних инсталација за потребе Геронтолошког 
центра из Суботице  за 2014. годину у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда 02/14/ППБОПЗПП.- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка материјала за 
поправку и одржавање водоводних инсталација за потребе Геронтолошког 
центра из Суботице  за 2014. годину  у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда 02/14/ППБОПЗПП.- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка материјала 
за поправку и одржавање водоводних инсталација за потребе Геронтолошког 
центра из Суботице  за 2014. годину у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда 02/14/ППБОПЗПП.- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

 
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. 
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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 VII), 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 VII) 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:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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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 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна 
продавца за свако испоручено добро Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Испорука добара  која су предмет набавке врши се у периоду од годину дана од 
дана закључења уговора. 
. 
Испорука добара која је предмет уговора врши се на адреси наручиоца 
наведеној у оквиру техничких спецификација и модела уговора. 
 
8.3. 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. 
8.4.Захтев у погледу гаранције 
Гарантни рок за испоручена добра мора бити најмање ½ од рока утврђеног као рок 
трајања одређеног добра 

 
8.5. Понуђач је дужан да достави:  
 
 

Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  у 
тренутку 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 
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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.  

 
9. 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. 
Уколико понуђач за поједину робу нуди додатни рабат на цену коштања дужан 
је да понуђени рабат обрачуна у цену робе и да је у том облику искаже у 
обрасцу  понуде (дакле то би значило да понуђач цену робе умањену за 
одређени рабат уписује у образац понуде). 
Због постојања одређених поремећаја на тржишту, продавцима роба  
дозволиће се корекција цене дате у понуди за одређену робу  и то на следећи 
начин: 
У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи 
вршиће се тако што ће се цена добара која је дата у понуди продавца 
кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија поређењем 
произвођачке односно набавне цене добара (уколико продавац није произвођач 
добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од продавца и 
цене добара важеће на дан подношења понуде. 
У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање 
цене добара на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за 
које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да достави ценовник 
добара (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то важећи на дан 
подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а уколико 
продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за 
наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења 
захтева за промену цена. 
Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
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САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: 
www.порескауправа.гов.рс.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд,  www.сепа.гов.рс.  и у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, 
Београд.Интернет адреса: www.мерз.гов.рс.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања, Немањина 
11. Интернет адреса: www.минрзс.гов.рс 
 
 
11. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним 
набавкама;  

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 ће 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. 
 

Доказ 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.   

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који 
води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у 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 15% 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.  

 

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

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

13. 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. 
0214/ППБОПЗПП”. 

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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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. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА: Наручилац ће са понуђачима преговарати о цени за понуђена 
добра. 
Начин преговарања: писмено, изјашљавањем понуђача по редоследу пријема 
поднетих понуда, у два круга. 
Након отварања понуда и уношења релевантних података у записник, одмах ће 
се прећи на преговарање. У преговарачком поступку , преговараће се о цени 
добара, у два круга, са свим присутним понуђачима заједно и то писменим 
путем. Цене које понуђачи писмено дају у првом кругу, биће јавно прочитане и 
унете у записник. Цене којебуду дали понуђачи, , писменио у другом кругу биће 
јавно прочитане и унете у записник и биће коначне. Понуђачи који поднесу 
понуде, а не буду присутни на отварању и преговарању, сматраће се да су 
остали при цени коју су дали у понуди (затвореној коверти).Цена из понуде ће 
се сматрати коначном. 
 
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена 
не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава 
квалитет предмета набавке. 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
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16. 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“.  
 
 

 
КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  

ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

За набавку под шифром 02/14/ППБОПЗПП 
Материјал за поправку и одржавање водоводних инсталација 

 

 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 

    
 

1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,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 100,односно бодове ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за тај 
критеријум. 
 
 

2     Рок испоруке бодоваће се на следећи начин: 
 
         0-1 дан            -   оцена    20 бодова 
         2-3 дана          -   оцена    15 бодова 
         4-7 дана          -   оцена     10 бода 
         Преко 7 дана   -   оцена     5 бодова 
 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе 
наведених критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке 
понуђене робе. 
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17. 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 краћи рок испоруке добара.  
 
 
17. 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 X конкурсне документације). 
  
18. 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. 
 
19. 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, 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 
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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 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
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 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 
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 80.000,00 динара 
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је 
та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
20. 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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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку добара- Набавка 
материјала за поправку и одржавање водоводних инсталација за потребе 
Геронтолошког центра из Суботице  за 2014. годину,   јавна набавка број: 
02/14/ППБОПЗПП.   
 
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка материјала за поправку и одржавање 
водоводних инсталација за потребе Геронтолошког центра из Суботице  за 
2014. годину,   јавна набавка број: 02/14/ППБОПЗПП.   
   
            Понуда се односи на ( заокружити ): 
                 на целокупну набавку 
 Материјал за поправку и одржавање водоводних инсталација 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

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

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара  која су 
предмет набавке врши се у 
периоду од годину дана од дана 
почетка примене уговора. 
Испорука добара која је 
предмет уговора врши се 
радним данима на адреси 
наручиоца Алеја Маршала Тита 
31,Суботица, у периоду од 7-13 
часова. 

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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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

 -   МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ  

ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

   

 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (са 

ПДВ-ом) 

1. Алкатан цев ½“ м    

2. Батерија стојећа за ум. комад    

3. Батерија за прот. 
Бојлер комад 

 
  

4. Батерија за умиваоник комад    

5 

Бојлер 50 лит. комад 
 

  

6. Бојлер прот. 10 лит. комад    

7. Бош колено ½“ комад    

8. Бош колено ¾“ комад    

9. Бош колено 1“ комад    

10. Бриноx ½ x 3/8 комад    

11. Бриноx за бојлер 
300/350 пар 

 
  

12. Чеп сифона комад    

13. Чеп 1/2 комад    

14. 

 Чеп 3/4 комад 
 

  

15. 

 Цеви сифона 200 комад 
 

  

16. 

 Цеви за мали бојлер комад 
 

  

17. 

 Дихтунг 5/4 клинг. комад 
 

  

18. 

 Дијана шарафи комад 
 

  

19. 

 
Доводно црево за веш 
м. 1м комад 

 
  

20. 

 Дупла нипла 3/8 комад 
 

  

21. 

 Дупла нипла 1/2 комад 
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22 Држач пешкира 2/1ЦХ комад 
 

  

23 Држач пешкира 3/1ЦХ комад    

24 Еxцентар комад    

25 Флајшна комад    

26 Гибљиви сифон ит. комад    

27 Горни део наутилиус 5 комад    

28 Горњи део вентила ЦХ 
½“ комад 

 
  

29 Гума за бојлер комад    

30 Гума за омниак комад    

31 Гума за грејач комад    

32 Гумена бритва комад    

33 Гумице конусне комад    

34 Хамбуршки лук 5/4 комад    

35 Холендер за славину 
½“ комад 

 
  

36 Холендер за уг. Вентил 
½“ комад 

 
  

37 Испирна цев НМ комад    

38 Испирна цев ВМ комад    

39 Излив батерије „С“ комад    

40 Капа проп. Вентила ЦХ комад    

41 Клингерит 3/4 комад    

42 Клизна спојка 75 мет    

43 Колено 1/2 мет    

44 Колено Q 50 винид. комад    

45 Колено Q 75 винид. комад    

46 Конусна гума комад    

47 Кудеља кг    

48 Кугласта славина 
½“ИСП комад 

 
  

49 Кугласти вентил 3/8 
мини комад 

 
  

50 Неповратни вентил 1“ 
коси комад 

 
  

51 Неповратни вентил 6/4 
коси комад 

 
  

52 Омнијак комад    

53 Писоар керам. „Б“ комад    

54 Пловак ПВЦ за 
водокотлић комад 

 
  

55 Пловни вентил 
стиропор комад 

 
  

56 Поцинкована цев 1/2 кг    

57 Поцинкована цев 3/4 кг    

58 Поцинковани муф 3/4 комад    
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59 Поцинкована нипла 1/2 комад    

60 Поцинкована нипла 3/8 комад    

61 Поцинкована нипла 6/4 комад    

62 Поцинков. Редуцир 
1“3/4 комад 

 
  

63 Поцинков. Редуцир 6/4-
5/4 комад 

 
  

64 Поцинков. Редуцир 5/4-
1“ комад 

 
  

65 Поцинковано колено 
3/4 комад 

 
  

66 Потезна полуга за вк комад    

67 Потезни канап за 
водок. комад 

 
  

68 Повезна цев 3/8 
бриноx комад 

 
  

69 Повезно црево ПВЦ комад    

70 Продуживач ½-25мм комад    

71 Пропусни вентил ½“ 
равни комад 

 
  

72 Пропусни вентил ¾“ 25 
РАВНИ комад 

 
  

73 ПВЦ редуцир ½ на 3/8 комад    

74 Розета 1/2 комад    

75 Розета 3/4 комад    

76 Редуцир ½- 3/4“ комад    

77 Шарафи за WЦ 
поклопац комад 

 
  

78 Шарафи за WЦ шољу комад    

79 Шелне-обујмице ½“ комад    

80 Сифон гума комад    

81 Сифон ПВЦ за судопер 
1/1 комад 

 
  

82 Сифон за писоар комад    

83 Сифон за судопер 2/1 комад    

84 Сифон за умиваоник 
ПВЦ комад 

 
  

85 Славина једноручна комад    

86 Словен. Спојка 1“ комад    

87 Словен. Спојка 3/4“ комад    

88 Словен. Спојка 1/2“ комад    

89 Сигур. Вентил за 
бојлер комад 

 
  

90 Тефлон трака комад    

91 Туш батерија класик комад    

92 Туш црево ЦХ комад    

93 Туш ручка ЦХ комад    

94 Угаони вентил ½ на 3/8 комад    
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95 Уложак батерије ½“ комад    

96 Умиваоник 58цм „Б“ комад    

97 Вин. Цев 50x250 комад    

98 Вин. Цев 50x500 комад    

99 Вин. Цев 110x2000 комад    

100 Вин. Цев75x500 комад    

101 Вин. Колено 75x90 комад    

102 Вин. Колено 110 винид. комад    

103 Вин. Колено 125 комад    

104 Винд Т 110/110 комад    

105 Вин. Редуцир 110/75 комад    

106 Водокотлић („или екв 
геберит“) комад 

 
  

107 WЦ даска ПВЦ комад    

108 WЦ шоља „Б“ комад    

109 Сајла за канализацију 
фи-6 комад 

 
  

110 Сајла за канализацију 
фи-8 комад 

 
  

111 Сајла за канализацију 
фи-10 комад 

 
  

112 Вакуум гума фи 125 комад    

113 Вакуум гума фи 100 комад    

114 Бојлер 80 литара комад    

115 Бојлер 100 литара комад    

116 Бојлер 120 литара комад    

117 Неповратни вентил 
1/2" комад 

 
   

118 Црево гумено 
армирано за поливање 
1/2" метар 

 

  

119 Црево гумено 
армирано за поливање 
3/4" метар 

 

  

120 Алкатан спојнице 1/2" комад    

121 Алкатан спојнице 3/4" комад    

122 Алкатан спојнице 1" комад    

123 Поцинковано колено 
1/2" комад 

 
  

124 Спојнице за баштенско 
црево 1/2" комад 

 
  

125 Спојнице за баштенско 
црево 3/4" комад 

 
  

126 Угаони вентил ½ на ½  комад    

127 Славина за веш 
машину комад 

 
  

128 Умиваоник 50цм комад    

129 Виндурит цеви  комад    
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50x50цм 

130 Виндурит цеви  
50x100цм комад 

 
  

131 Виндурит цеви  
50x25цм комад 

 
  

132 Виндурит цеви  
75x50цм комад 

 
  

133 Виндурит цеви  
75x100цм комад 

 
  

134 Виндурит цеви  
110x100цм комад 

 
  

135 Виндурит цеви  
40x50цм комад 

 
  

136 Виндурит цеви  
32x50цм комад 

 
  

137 Виндурит колено 
50x45цм комад 

 
  

138 Виндурит колено 
50x90цм комад 

 
  

139 Виндурит колено 
40x45цм комад 

 
  

140 Виндурит колено 
40x90цм комад 

 
  

141 Виндурит колено 
32x90цм комад 

 
  

142 Виндурит колено 
32x45цм комад 

 
  

143 Виндурит Т 50 комад    

144 Виндурит Т 75 комад    

145 Виндурит Т 40 комад    

146 Виндурит Т 32 комад    

147 Виндурит редукција 
75/50 комад 

 
  

148  WЦ даска („или 
еквивалент Тополино“) комад 

 
  

149 Редукција сифона на 
отвор од 1“ комад 

 
  

150 Балтик веза комад    

151 Хамбуршки лук 3/4" комад    

152 Телефонски дифтунг 
3/4" комад 

 
  

153 Клингерит 3/4" комад    

154 Кугласти вентил 1“ комад    

155 Излив батерије (У) комад    

156 Излив батерије за 
стојећу славину комад 

 
  

157 Излив за славину за 
хладну воду комад 
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158 Излив за једноручну 
батерију комад 

 
  

159 Горњи део наутилуса 
3/8“ комад 

 
  

160 Гумена бртва за стари 
тип WЦ шоље комад 

 
  

161 Гумица равна ½“ комад    

162 Бриноx ½“ на ½“ комад    

163 Шарафи за умиваоник-
комплет комад 

 
  

164 Шарафи за WЦ 
поклопац-комплет комад 

 
  

165 Редукција са ½“ на 3/8“ комад    

166 Гума заптивна од 1“ комад    

167 Сигурносни вентил за 
бојлер комад 

 
  

168 Уложак за вентил од ¾“ комад    

169 Уложак за вентил од ½“ 
ситан навој комад 

 
  

170 Уложак за вентил од ½“ 
крупан навој комад 

 
  

171 Поцинк колено ¾“ комад    

172 Поцинк колено 1“ комад    

173 Поцинк нипла ¾“ комад    

174 Поцинк нипла 1“ комад    

175 Редукција са 6/4“-1“ комад    

176 Редукција са 5/4“-1“ комад    

177 Редукција са 1“-1/2“ комад    

178 Редукција са 1“-3/4“ комад    

179 Редукција са 3/4“-1/2“ комад    

180 Држач WЦ папира (за 
ролну) комад 

 
  

181 Држач за папирни 
убрус (за дужину 
хилзне мин 23цм) комад 

 

  

182 Држач излаза из каде комад    

183 Завеса за каде комад    

184 Шипка за завесу комад    

185 Дозер за сапун течни 
(пластични 0,5лит) комад 

 
  

186 Шелне 3/8“ комад    

187 Шелне 1/2“ комад    

188 Шелне 3/4“ комад    

189 Шелне 1“ комад    

190 Шелне 5/4“ комад    

191 Шелне 6/4“ комад    

192 Шелне 2“ комад    
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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 сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. 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 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке  

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 

 

 

193 Поцинк муф ¾“ комад    

194 Поцинк муф 1“ комад    

195 Редукција спољна ¾“ 
на унутрашњу ½“ комад 

 
  

196 Уложак батерије 3/8“ комад    

197 Сифон за каду комад    

198 Хромирани излив за 
сифон комад 

 
  

199 Зидни испусни вентил 
горњи део 3/8“ комад 

 
  

200 Кугласти вентил 2“ комад    

201 Продуживач ½“ 30мм комад    

202 Продуживач ½“ 35мм комад    

203 Продуживач ½“ 40мм комад    

204 Продуживач ½“ 50мм комад    

205 Алкатан цев ¾“ комад    

206 Алкатан цев 1“ комад    

207 Померајући ексцентар 
спојница комад 

 
  

208 Подни сливник комад    

209 Решетка за подни 
сливник комад 

 
  

210 Вратанца за каду 
20x25цм комад 

 
  

211 Вратанца за каду 
20x20цм комад 

 
  

212 Силикон ФТ-101 (за 
мокро лепљење), 
минимум 250 мл комад 

 

  



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 02/14/ППБОПЗПП 

 43/46 

  

 

 

 

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. 

 

 

 

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 отвореном поступку јавне набавке добара- Набавка  материјала за поправку и 
одржавање водоводних инсталација за потребе Геронтолошког центра из 
Суботице  за 2014. годину,   јавна набавка број: 02/14/ППБОПЗПП.   
 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 добара- Набавка 
материјала за поправку и одржавање водоводних инсталација за потребе 
Геронтолошког центра из Суботице  за 2014. годину,   јавна набавка број: 
02/14/ППБОПЗПП.   поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 

      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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02/14/ППБОПЗПП -   материјал за поправку и одржавање водоводних инсталација 
за потребе Геронтолошког центра из Суботице  за 2014. годину    
 
                          ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 
  (Попуњава и оверава Купац, односно Наручилац) 
 
  КУПАЦ (назив и адреса) 
 
  ____________________ 
  ____________________ 
 
  У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавакама, достављамо вам 
 
                                                                ПОТВРДУ 
                                        О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 
 
  којом се потврђује да је ______________________ из _________________ са 
                                                         НАЗИВ                                МЕСТО 
   нама закључио уговор о испоруци ______________________________, у износу 
                                                                            НАЗИВ ДОБАРА (партија) 
 
    од_______________________ у 2011. години 
    од______________________ _у 2012. години 
    од_______________________у 2013. години 
  
  након поступка јавних набавки и своје уговорене обавезе извршио у потпуности као 
што 
  је уговорено и предвиђено у условима јавне набавке, те га препоручујемо као поузда- 
  ног пословног партнера. 
 
  Ова потврда се издаје на захтев  _____________________________  ради учешћа у    
                                                              НАЗИВ ВАШЕ ФИРМЕ 

  поступку јавне набавке материјала за поправку и одржавање водоводних 
инсталација за потребе Геронтолошког центра из Суботице  за 2014. годину,   
јавна набавка број: 02/14/ППБОПЗПП.   
  
и у друге сврхе се не може користити. 
 
   
 
    У _______________________ дана ___________ 
                           МЕСТО                              ДАТУМ 
  
 
                                                                                                               Купац 
 
                                                                                           _____________________ 
 


