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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 16/5-3 од 08.11.2016.године и Решења о образовању Комисије 

за јавну набавку бр.16/5-4 од 09.11.2016. године,  припремљена је: 

 

 

Конкурсна документација 

за јавну набавку мале вредности бр.4/2016  за - извођење радова –  

израда спортског PVC пода у фискултурној сали  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   

 

 

 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  

 

Наручилац: Техничка школа  

Адреса: Карађорђева 52, 19350 Књажевац 

Е-mail адреса – tehknjaz.sekretar@gmail.com 

Интернет страница: tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com 

Матични број: 07127804 

Делатност: средње стручно образовање  

ПИБ: 100635171 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

На ову набавку ће се примењивати: 

- Закон о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);  

-Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама 

(''Сл.лист СРЈ''  бр. 33/97, 31/01, ''Сл.гласник“ бр. 30/10);  

- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци  (''Сл.лист 

СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист  СРЈ" бр.31/93 и „Сл.лист СЦГ“бр.1/2003 –Уставна повеља);  

- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник“ РС, бр.98/2013) 

- Технички прописи везано за добра и радове који су предмет јавне набавке  

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), 

- Уредба о класификацији делатности, сектор Ф –грађевинарство („Сл.гласник Рс“ бр.54/2010) 

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке број 4/2016 су радови у фискултурној сали – израда спортског PVC 

пода у Техничкој школи у Књажевцу, ул.Карађорђева 52 и то: 

- Израда хидроизолације, инсталирање мултифункционалног PVC спортског пода на 

еластичној подконструкцији и обележавање терена, а све у складу са датом 

спецификацијом радова. 

За обављање наведених радова не тражи се поседовање посебне дозволе. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45432110-8 – радови на постављању подова. 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

 

Контакт особа за ближе информације везане за конкурсну документацију је: Поповић Горан, 

063/87-555-07, наставник стручних предмета грађевинске струке. 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Техничке спецификације јавне набавке радова 04/2016 утврђене су на основу предмера 

обављеног од стране наставника стручних предмета грађевинске струке, са чијим се детаљима 

заинтересована лица могу упознати приликом реализације организованог обиласка објекта на коме се 

изводе радови који ће наручилац омогућити дана 18.11.2016.год.(петак) у 12:00 сати. 

Препоручује се заинтересованим лицима да присуствују организованом обиласку. Контакт 

особа: Поповић Горан, 063/87-555-07 

 

 Опис радова             јед.мере          количина 

  

1. Набавка, испорука и израда хидроизолације на  

битуменској основи дебљине 3mm и варење за постојећу   m
2                     

480m
2 

бетонску подлогу са преклопима од 10cm и израда сокле  

уз зид висине 10cm.          

 

2. Инсталација мултифункционалног PVC спортског пода  

минималне дебљине 7mm на дрвену еластичну  

подконструкцију. Подконструкција се инсталира на  

подлогу која се покрива PVC фолијом на коју се       m
2
      480m

2 

поставља дупли систем штафни са специјалном  

амортизујућом пеном. Између штафни у доњем реду поставља се  

стиропор дебљине 3cm. На нивелисану подконструкцију 

се шрафе специјалне дрвене плоче дебљине 16mm.  

Лепљење пода и варење спојева оригиналном PVC електродом. 

                    

 

3. Израда дрвене вентилирајуће лајсне     m
1
    90m 

 

4.  Израда отвора/поклопаца за одбојку    kom    2 ком. 

    

 

5. Обележавање терена за рукомет, кошарку и одбојку 

    линијама ширине 5cm, по пропозицијама    пауш.     1 

    

 

                                                          

 
Мере за израду узети на лицу места. 

Спортски под мора да поседује важећи EN 14904 стандард и важеће FIBA, FIBV и IHF 

сертификате (доказе приложити уз понуду).  

Боја PVC подлоге по избору наручиоца из доступне палете произвођача. 

Начин постављања штафли: Први ред се поставља на размаку од 50cm а на њих под правим 

углом други ред на размаку од 5cm. Димензије сале: 27,6х17m
2
. 

Радови морају бити изведени на високом професионалном нивоу, стручно и квалитетно, у 

складу са нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту радова. 

Контролу извођења радова ће вршити Наручилац, у складу са важећим прописима. 

Рок извођења радова не може бити дужи од 20 (двадесет) календарских дана од дана увођења 

у посао извођача. 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године од дана примопредаје 

радова. 

Гарантни рок за уграђени материјал не може бити краћи од гарантног рока произвођача. 

Место извођења радова је Техничка школа у Књажевцу, ул.Карађорђева 52. 

Почетак извођења радова је одмах након потписивања уговора и увођења извођача у посао.  
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке 

Понуђач у поступку јавне набавке мора, у складу са чланом 75. Закона, да испуњава следеће 

услове: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (извод из 

Агенције за привредне регистре за правна лица и предузетнике/надлежни привредни суд за јавне 

службе); 

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 (потврде 

надлежног суда за правна лица или полицијске управе за предузетнике и физичка лица); 

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 (потврде надлежног 

пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку приватизације). 

4) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине (изјава у одељку обрасци). 

5) да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (изјава) 

  Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова. 

  

2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке 

Понуђач у поступку јавне набавке мора, у складу са чланом 76. Закона, да испуњава следеће 

услове: 

1) у погледу пословног капацитета – да је од 01.01.2015. године имао минимум један 

реализован уговор о јавној набавци, чији је предмет истоветан са предметом ове набавке а вредност 

минимум 5 милиона динара (уговори и фотокопије прве и задње стране оверених окончаних 

ситуација); 

2) у погледу финансијског капацитета – средство обезбеђења – у упутству за подношење 

понуда 

3) у погледу кадровског капацитета - да има запосленог минимум 1 (једног) одговорног 

извођача радова (лиценца 410). 

 

Уколико понуђач ангажује подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона (доказе доставља понуђач). Понуђач у потпуности одговара 

наручиоцу за извршење обавеза, без обзира на број подизвођача. 

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона, док додатне услове испуњавају заједно. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду, одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 

 

 

Испуњеност услова у поступку јавне набавке 
У складу са чланом 77. став 4. Закона испуњеност услова наведених у овом делу конкурсне 

документације доказује се достављањем:  

Обрасца  - Изјаве овлашћеног лица понуђача односно члана групе понуђача који ће бити 

носилац посла, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као доказ о испуњености 

услова прописаних Законом и дефинисаних овом конкурсном документацијом  и  

Обрасца  - Изјаве овлашћеног лица подизвођача, дате под пуном материјалном и кривичном  

одговорношћу, као доказ о испуњености обавезних услова прописаних чланом 75. Закона и 

конкурсном документацијом и испуњености додатног услова.  

Оба обрасца се налазе у одељку Обрасци 

 

 

Осим наведених образаца, понуђач уз понуду да доставља и друге обрасце и изјаве 

предвиђене конкурсном документацијом, а који су прецизно наведени у делу Обрасци. 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда 

на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном 

року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 

доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

уз навођење странице на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

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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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се на 

српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и 

оверени превод на српски језик од стране судских тумача за предметни страни језик. 

 

ЦЕНА  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији набавке (царина, монтажа, испорука, набавка, радови,...) 

а за оцену понуде узима се у обзир цена без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена (значајно одступа у односу на тржишну 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима), наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.  

 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДЕ 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку израда 

спортског ПВЦ пода у фискултурној сали Техничке школе у Књажевцу, јавна набавка бр. 4/2016 - НЕ 

ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт 

телефон понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се доставља непосредно или поштом на адресу: Техничка школа, ул.Карађорђева 52, 

19350 Књажевац.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.11.2016. 

године, до 12,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде сматраће се 

неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ И ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ   

Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном докуметацијом и позивом за 

подношење понуде. 

 Понуда се припрема на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, а у 

зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за понуђача који наступа самостално, понуђача 

који наступа са подизвођачем/има и групу понуђача која подноси заједничку понуду). 

 Све стране образаца (осим оних које у складу са Упутством не треба попунити) треба 

попунити, на српском језику, јасне и недвосмислене, парафиране, оверене печатом, а уколико се 

образац састоји из више страна, последња страна мора бити оверена печатом и потписана од стране 

одговорног лица понуђача. Понуду, односно сву тражену документацију (доказе, обрасце, 

спецификацију) пожељно је сложити и доставити према редоследу из конкурсне документације. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи/текста, заокруживању 

понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити на начин што ће 

погрешно написане речи/текст, заокружену опцију, погрешно уписане цифре или сл. прецртати  или 

избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити печат и потпис одговорног лица 

понуђача. Потписивањем понуде, понуђач се изјашњава да је разумео и прихватио све услове из 

конкурсне документације. 
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Понуда мора да садржи: 

1. Образац понуде 

2.  Образац структуре цене  

3.  Изјава о независној понуди 

4. Изјава овлашћеног лица понуђача односно члана групе понуђача који ће бити носилац 

посла, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као доказ о испуњености услова 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисаних овом конкурсном 

документацијом (попуњена, потписана и печатом оверена). 

5. Изјава овлашћеног лица подизвођача дата под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као доказ о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона, дефинисаних овом конкурсном документацијом (попуњена, потписана и печатом 

оверена). 

6.  Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења (у случају подношења 

заједничке понуде, изјаву потписује члан групе који је у достављеном споразуму групе понуђача одређен за 

достављање средстава обезбеђења.) 

7. Образац трошкова припреме понуде (попуњава се и доставља само у случају ако је понуђач за 

припремање понуде имао трошкове у погледу прибављања банкарске гаранције, узорака или модела). 
8.  Изјава понуђача, дата у смислу члана 75. става 2. Закона о јавним набавкама, о 

поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа. 

9. Изјава понуђача о обиласку локације 

10. Модел уговора (Све стране модела уговора морају бити попуњене и оверене парафом и 

печатом, док последња страна мора бити оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача, 

чиме понуђач потврђује да прихвата све елементе модела уговора). 

Уколико понуда не садржи све обрасце уредно попуњене, биће одбијена као неприхватљива. 

 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Трошкове проузроковане припремом и подношењем 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 прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног 

лица понуђача и печатом оверен Образац  3.8 - Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је 

понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова. 

 

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 87. ставом 6. Закона, понуђач може у року за подношење понуде, да 

измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду. 

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати 

поднету понуду. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу пре 

истека рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено 

аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с тим што се на предњој 

страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч: «измена понуде» или 

«допуна понуде» или «опозив понуде» (у зависности од тога шта се у омоту налази) за јавну набавку 

радова број 4/2016 -  Израда спортскогпода у фискултурној сали Техничке школе у Књажевцу - НЕ 

ОТВАРАТИ. 

 

НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА У ПОНУДИ  

         Понуђач у понуди може да наступи:  

 - самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),  

 - са подизвођачем/има (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 

подизвођачу/има)   

 - као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку). 
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Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу/има, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача који наступа са 

подизвођачем/има буде закључен, сваки ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на 

његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Уколико понуђач ангажује подизвођача, у својој понуди мора да наведе 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део такве понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно мора да садржи податке из члана 81. става 4. тач. 1-6 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 тражено 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. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Рок за извођење радова је 20 (двадесет) календарских дана од дана увођења у посао. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде упише рок за извођење радова, а који не може бити 

дужи од рока који је одредио наручилац. У случају да понуђач непрецизно одреди рок за извршење 

радова (нпр.: од- до, око и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Наручилац ће вршити плаћања за изведене радове у року од 45 дана од дана пријема 

окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу, на основу изведених количина уговорених 

радова и уговорених цена. Авансно плаћање није дозвољено. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда. Понуђач је дужан да у 

обрасцу понуде назначи рок важења понуде.  

Понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио рок важења 

понуде (нпр.: око, од - до, оквирно или сл.) или је навео краћи рок важења понуде од оног који је 

одређен конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Изабрани понуђач је дужан да, као средство обезбеђења уговорних обавеза, преда наручиоцу 

искључиво бланко соло менице и то: 

1) у року од 10 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци оригинал сопствену бланко 

меницу за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне уговорене вредности (без ПДВ-а) и са 

роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла, насловљену на 

Техничку школу у Књажевцу, са клаузулом "без протеста", прописно потписану и оверену са копијом 

депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице у регистру Народне 

банке Србије и 

2) истовремено са достављањем окончане ситуације сопствену бланко меницу за отклањање 

недостатака у гарантном року, у износу од 5% од уговорене вредности (без ПДВ-а) и са роком 

важности који је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока, насловљену на Техничку школу у 

Књжевцу, са клаузулом "без протеста", прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије. 



  страна 10 од 24 
 

Саставни део конкурсне документације је Образац  којом се понуђачи обавезују да ће, у 

случају да им буде додељен уговор, доставити средства обезбеђења предвиђена конкурсном 

документацијом. 

 

ИЗМЕНЕ ИЛИ ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 

подношење понуда, у ком случају ће, без одлагања измене и допуне објавити на Порталу јавних 

набавки. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Уколико наступе услови из чл.63. став 5. ЗЈН, наручилац ће продужити рок за подношење 

понуда и обавештење о продужењу рока објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

старници. 

Све измене или допуне Конкурсне документације нумеришу се посебним бројем и уз 

образложење измена или допуна конкурсне документације објављују на Порталу јавних набавки. 

Све измене или допуне, објављене на напред наведени начин и у наведеном року, 

представљају саставни део Конкурсне документације.  

Стране (листови) које садрже извршене измене прилажу се Конкурсној документацији уместо 

страна које замењују, а уколико је извршена допуна Конкурсне документације, нове стране се додају 

Конкурсној документацији.  

Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које замењују, 

с тим да ће се броју стране додати и слово, док ће нове стране, којим се Конкурсна документација 

допуњује бити обележене новим бројевима, са напоменом у допису наручиоца, уз који ће бити 

достављена допуна, о укупном броју страна Конкурсне документације.  

 Понуда која не буде припремљена и поднета у складу са комплетном конкурсном 

документацијом, одбиће се као неприхватљива. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 63. ставом 2. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да 

тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 

5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Захтев за тражење додатних информација или појашњења шаље се искључиво писаним 

путем, односно поштом на адресу наручиоца или електронском поштом на е-mail: 

tehknjaz.sekretar@gmail.com, са назнаком: „Питање за Комисију за јавну набавку, јавна набавка бр. 

4/2016 – Израда спортског пода у фискултурној сали Техничке школе у Књажевцу, улица 

Карађорђева 52.  

НАПОМЕНА: Давање додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда 

усменим путем није дозвољено. 

Школа ће заинтересованом лицу послати одговор, у писаном облику, у року од 3 (три) дана од 

дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Наручилац је дужан да: 

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди,  

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди и 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за рангирање понуда. 

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у горњем десном углу 

великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се 

поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, 

а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за 

поверљивост података који нису означени на наведени начин.  
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ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Отварање понуда је јавно (може му присуствовати свако заинтересовано лице а активно могу 

учествовати само овлашћени представници понуђача) и одржаће се 25.11.2016.год у 12:15сати. 

Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда 

уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка 

отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници 

понуђача, који преузимају записник. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 

понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће 

се отварати и биће враћена подносиоцу. 

 

СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити прегледу 

и оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, позива и конкурсне 

документације. Биће вредноване само благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде, док ће 

неодговарајуће понуде бити одбијене. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда. 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 

поступку јавне набавке: 

 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона, 

 учинио повреду конкуренције, 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 

 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 јавне набавке, у претходне три године. 

Као релевантни докази сматраће се:  

-  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (чак и ако се односи на 

поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, под условом да је предмет 

јавне набавке истоврстан), 

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза, 

- исправа о наплаћеној уговорној казни, 

- рекламације наручиоца, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, 

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са уговором, 

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача, 

- писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података наведених у понуди, 

- писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског обезбеђења, 

- писана исправа којом се потврђује да су наручилац и понуђач у судском или арбитражном поступку 

по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних набавки или по основу неиспуњења 

обавеза из раније закључених уговора о јавним набавкама. 

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за 

јавне набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је 

понуђач добио негативну референцу. 
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ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И 

ИСПРАВКА РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА У ПОНУДИ 

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 и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Понуђачу ће 

оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са 

исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а. 

У случају да две или више понуда буду имале исту цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. 

Уколико две или више понуда имају и исте рокове извршења радова, као најповољнија ће бити 

оцењена понуда понуђача који наведе дужи гарантни рок изведених радова. 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 

5 дана од дана отварања понуда.  

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву 

понуду, у супротном донеће одлуку о обустави поступка јавне набавке. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 

јавне набавке, наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту доставити свим 

понуђачима.  

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је чл.148. до 159. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Законом којим се уређује управни поступак. 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, ако у том року није поднет захтев 

за заштиту права.  

Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној набавци и 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 

 Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави 

поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења 

уговора, односно од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.  

 

Од понуђача се очекује да пажљиво проучи комплетну конкурсну документацију. 

Понуђач преузима ризик уколико не достави све податке и документацију тражене конкурсном 

документацијом или уколико достави понуду која не одговара свим условима конкурсне 

документације, у било којем погледу. 
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О б р а с ц и 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2016 

 Израда спортског ПВЦ пода у фискултурној сали 

 Техничке школе у Књажевцу  

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Број ____________ од ____. ____. _______. године 

(обавезно уписати број и датум понуде) 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Начин наступања (заокружити) 

1. самостално 

2. са подизвођачем/има 

3. као група понуђача 

I Назив понуђача/носиоца посла из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса   

Одговорно лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон/факс  

E-mail (електронска адреса понуђача)  

Текући рачун и банка  

Матични број понуђача  

Порески број понуђача (ПИБ)  

II  Назив подизвођача/члана групе из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса   

Одговорно лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон/факс  

E-mail (електронска адреса понуђача)  

Текући рачун и банка   

Матични број   

Порески број (ПИБ)  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити  

подизвођач (врста радова)  

 

III  Назив подизвођача/члана групе из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса   

Одговорно лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон/факс  

E-mail (електронска адреса понуђача)  

Текући рачун и банка  

Матични број   

Порески број (ПИБ)  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити  

подизвођач (врста радова)  
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Предмет  јавне набавке су радови у фискултурној сали у Техничкој школи у Књажевцу то: 

израда хидроизолације, инсталирање мултифункционалног ПВЦ спортског пода на еластичној 

подконструкцији и обележавање терена.  

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

Укупна цена (без ПДВ-а)  

ПДВ:  

Укупна цена (са ПДВ-ом)  

Словима: 

Рок важења понуде је ____ дана (минимум 30 дана) од дана јавног отварања понуда. 

Рок за извођење радова: ____ календарских дана (максимум календарских 20 дана) од дана 

увођења у посао. 

Гарантни рок на изведене радове: ____ месеци (минимум 24 месеца од дана примопредаје 

радова). 

Начин и рок плаћања : у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач 

испоставља Наручиоцу, на основу изведених количина, уговорених радова и утврђених цена. 

                                                                                                      

                                                                                                     Потпис одговорног лица 

М.П.                                         

                                                                                               _________________________ 

 

Напомена: 

* Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају 

непопуњени. 

**У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са 

подизвођачем/има, под бројем 1 навести податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, 

односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, односно 

податке о понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о осталим члановима групе понуђача, 

односно подизвођачима.  

Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, прву страну 

обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде. 

***Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може 

бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, 

проценат укупне вредности јавне набавке које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све 

подизвођаче) не може бити већи од 50%. 

****У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача, 

а уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом 

понуђач и подизвођач.  
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Образац   

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
Број ____________ од ____. ____. _______. године 

(обавезно уписати број и датум понуде) 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

 

По

з 

Опис радова 

 

Јединица   

мере 

Кол. 

 

Јед.цена 

без  

ПДВ-а 

Укупна  

цена без 

ПДВ-а  

1.  Набавка, испорука и израда хидроизолације на 

битуменској основи, дебљине 3мм и варење за 

постојећу бетонску подлогу са преклопима од 

10цм и израда сокле уз зид висине 10цм. 

 

 m2
 480   

2. Инсталација мултифункционалног ПВЦ 

спортског пода минималне дебљине 7мм на 

дрвену еластичну подконструкцију. 

Подконструкција се инсталира на подлогу која 

се покрива ПВЦ фолијом на коју се поставља 

дупли систем штафли са специјалном 

амортизујућом пеном. Испод штафли 

поставља се стиропор дебљине 3цм. На 

нивелисану подконструкцију се шрафе 

специјалне дрвене плоче дебљине 16мм.  

Лепљење пода и варење спојева оригиналном 

ПВЦ електродом. 

 

        m2
 480      

   

3. Израда дрвене вентилирајуће лајсне 

 

m
1
 90   

4. 

 

 

 

Израда отвора/поклопаца за одбојку ком 2     
 

 

 

  

5.  Обележавање терена за рукомет, кошарку и 

одбојку линијама ширине 5цм, по 

пропозицијама 

паушал
 

       1   

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

  Износ 

        Позиције 1 + 2 + 3 + 4 + 5  Укупно без ПДВ-а  

 ПДВ  

 Укупно са  ПДВ-ом  

 

         Одговорно лице понуђача 

М.П. 

_________________________ 

* у случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача образац структуре цене заједно 

попуњавају и након тога, сваки члан групе потписује и оверава печатом. 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  

КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Назив и седиште понуђача______________________________ 

 

 

 

Изјављујем да сам дана _______________ извршио увид и обишао локацију на 

којој ће се изводити радови у фискултурној сали у Техничкој школи у Књажевцу –

израда спортског ПВЦ пода, јавна набавка број 4/2016, и стекао увид у све 

информације које су неопходне за припрему понуде. 

Такође, изјављујем да сам упознат са свим условима извршења посла, и да они 

не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

 

 

 

Представник понуђача који је извршио увид  

                                             МП 

____________________________                                                                  

Име и презиме 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. 

ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 У складу са чланом 77. ставом 4. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _____________________________________________________,у 

поступку јавне набавке бр. 4/2016 – израда спортског ПВЦ пода у фискултурној сали 

Техничке школе у Књажевцу, ул.Карађорђева 52, испуњава све услове из члана 75. и 

76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку и то: 

 

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

регистар; 

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; 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

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; 

5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

Понуђач испуњава и додатне услове наведене у конкурсној документацији и то:  

 

1) у погледу пословног капацитета – да је од 01.01.2015. године имао минимум један 

реализован уговор о јавној набавци, чији је предмет истоветан са предметом ове 

набавке а вредност минимум 5 милиона динара (уговори и фотокопије прве и задње 

стране оверених окончаних ситуација); 

2) у погледу финансијског капацитета – средство обезбеђења – у упутству за 

подношење понуда 

3) у погледу кадровског капацитета - да има запосленог минимум 1 (једног) одговорног 

извођача радова (лиценца Инжињерске коморе Србије). 

 

  

 

* У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона и конкурсне 

документације, док додатне услове испуњавају заједно сви чланови заједничке понуде. 

** У случају подношења заједничке понуде, образац мора бити потписан од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.  

 

 

 

 

Место: ___________________     М.П.               Овлашћено лице понуђача 

Датум: ___________________          ______________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/2016 
 – ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач_______________________________________из_________________,

Адреса:_________________________________,Матични број:__________________, 

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ број 

04/2016, и то да: 

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

- он и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

- му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

- је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

Датум:                          Овлашћено лице понуђача 

 

___________________  М.П.     _______________________________ 

 

Датум:                          Овлашћено лице подизвођача 

 

___________________  М.П.     _______________________________ 

 

 

Напомена: 

 Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је 

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и 

печатима оверен овај образац Изјаве. 

 Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве 

фотокопирати за сваког подизвођача. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

  
 Обавезујем се да ћу, у случају да ми буде додељен уговор,  

1. у року од 10 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, предати 

Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, 

у износу од 10% од укупне уговорене вредности (без ПДВ-а) и са роком 

важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење 

посла, насловљену на Техничку школу у Књажевцу, са клаузулом "без 

протеста", прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице,  

2. као и да ћу истовремено са достављањем окончане ситуације предати 

Наручиоцу сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року, у износу од 5% од уговорене вредности (без ПДВ-а) и са 

роком важности који је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока, 

насловљену на Техничку школу у Књажевцу, са клаузулом "без 

протеста", прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице. 

 

 

Место: ___________________                    М.П.       Потпис овлашћеног лица  

Датум: ___________________                                    

 

 * У случају подношења заједничке понуде, изјаву потписује и оверава 

члан групе који је у приложеном споразуму групе понуђача одређен за 

достављање средстава обезбеђења. 
 

 

  

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 У складу са чланом 26. и 61. ст. 4. тач. 9. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 Као понуђач у поступку јавне набавке радова бр. 4/2016 – израда 

спортског ПВЦ пода у фискултурној сали Техничке школе у Књажевцу, понуду 

подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 * У случају подношења заједничке понуде, образац потписују и оверавају 

сви чланови групе понуђача. 

  

  

              МП       Потпис овлашћеног лица

            

        
_______________________ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
  

Изјављујем да сам у поступку јавне набавке мале вредности бр.4/2016, 

израда спортског ПВЦ пода у фискултурној сали Техничке школе у Књажевцу, 

имао следеће трошкове: 

 

  

Редни 

број 
Врста трошкова 

Износ трошкова 

(изражен у 

динарима) 

   

   

Укупно:  

  

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 прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

     М.П.                        Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

                         
      

На основу члана 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

При састављању своје понуде број __________ од __________2016. 

године у поступку јавне набавке  број 4/2016 (радови) – Израда спортског ПВЦ 

пода у фискултурној сали Техничке школе у Књажевцу, поштовали смо 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, као и заштити животне средине.  

 

 * У случају подношења заједничке понуде, образац потписује овлашћени 

члан групе понуђача који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем. 

  

   М.П.                              Потпис овлашћеног лица  

 

                    

_______________________ 
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У Г О В О Р 
о извођењу радова у фискултурнoj сали  

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. Техничка школа у Књажевцу, ул.Карађорђева 52, коју заступа директор 

Жикић Љиљана (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране 

 и 

2. _____________________________________________ , кога заступа директор 

________________________,  ПИБ: ______________ , (у даљем тексту Извођач) 

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је израда спортског ПВЦ пода у фискултурној сали у 

Техничкој школи, ул.Карађорђева 52, Књажевац, а у свему према понуди изабраног 

Извођача  број ___________ од _____________  2016. године и техничких 

спецификација које су саставни део конкурсне документације. 

У складу са Понудом, Извођач ће реализацију уговора делимично поверити 

____________________________________(навести назив и седиште сваког ангажованог 

подизвођача, уколико је Извођач у Понуди наступио са подизвођачем/има). 

 

Члан 2. 

 Наручилац се обавезује: 

- да Извођача уведе у посао и обезбеди му несметан приступ објекту; 

- да Извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима како је уговорено; 

- да обезбеди стручни надзор над извођењем радова од почетка па до завршетка 

извођења радова и да решење о одређивању вршиоца стручног надзора преда 

извођачу најкасније у року од осам дана од закључења овог уговора. 

- да обезбеди примопредају изведених радова и да формира комисију за 

примопредају изведених радова;  

 

Члан 3. 

Извођач се обавезује: 

- да пријави градилиште инспекцији рада;  

- да отпочне са извођењем радова одмах након увођења у посао; 

- да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи, 

сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, као и 

правилима струке која важе за извођење радова ове врсте; 

- да набави и угради материјал чији је квалитет гарантован важећим атестима; 

- да пре набавке материјала изврши мерења на лицу места; 

- да решењем одреди одговорног извођача, који има одговарајућу стручну спрему 

и лиценцу за извођење ових радова и о томе писмено обавести Инвеститора; 

- води грађевински дневник у два примерка, грађевинску књигу и књигу 

инспекције, које по завршетку радова, потписане и оверене од овлашћених лица, 

са оригиналним примерком грађевинског дневника предаje Наручиоцу радова; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити заштита лица и околине 

за све време извођења радова; 

- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова; 

- да отклони сву штету коју учини за време извођења радова; 

- да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни 

материјал; 

- да о свом трошку обезбеди чување, заштиту и одржавање изведених радова до 

извршене примопредаје; 

- да Инвеститору и лицима одређеним за вршење стручног надзора омогући у 

свако доба несметано вршење надзора с правом приступа у просторије за 

ускладиштење материјала, као и контролу унетих података у књиге о грађењу; 
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- да поступа по основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 

ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење 

радова или замену набављеног или уграђеног материјала;  

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 

је спреман за њихов пријем; 

- да обезбеди присуство и учешће свог представника и представника подизвођача 

у раду комисије за примопредају изведених радова на објекту; 

- да отклони све недостатке по примедбама истакнутим у записнику комисије за 

пријем изведених радова у остављеном року; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова, уколико се 

утврде неправилности и недостаци; 

- да након окончања уговорених радова уклони преостали материјал и опрему; 

- да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. 

  

Члан 4. 

 На име гаранције да ће све преузете обавезе из овог уговора извршити у 

целости и на уговорени начин, Извођач се обавезује да преда Наручиоцу у року од 10 

дана од дана потписивања овог Уговора оригинал сопствену бланко меницу за добро 

извршење посла, у износу од 10% од укупне уговорене вредности (без ПДВ-а) и са 

роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла, 

насловљену на,са клаузулом "без протеста", прописно потписану и оверену са копијом 

депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, те 

истовремено са достављањем окончане ситуације оригинал сопствену бланко меницу 

за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од уговорене вредности 

(без ПДВ-а) и са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока, 

насловљену на Техничку школу у Књажевцу, ул.Карађорђева 52, са клаузулом "без 

протеста", прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за 

попуну менице и потврдом о регистрацији менице. 

 

Члан 5. 

 Извођач се обавезује да радове из предмета овог Уговора изведе у року од 

_____ (максимум 20) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.  

Дан почетка извођења радова констатује се уписивањем у грађевински дневник, 

на основу посебног записника који потписују Стручни надзор и Извођач. 

 

Члан 6. 

 Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року обавезан је да 

Инвеститору за сваки дан прекорачења уговореног рока плати 2‰ (два промила) од 

уговорене цене с тим што максимални износ уговорне казне не може прећи 5% (пет 

процената) од укупне вредности изведених радова. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или 

одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату 

сопствене бланко менице за добро извршење посла у целости, као и да захтева од 

Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.  

 

Члан 7. 

 Гарантни рок за изведене радове износи ______ месеци (најмање 24 месеца) 

рачунајући од дана примопредаје изведених радова. 

 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, а 

најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива, отклони о свом трошку све 

недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених 

материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 

проузрокована овим недостацима. 

 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по 

пријему писаног позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у наведеном року, 

наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или 
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физичко лице, на терет Извођача, наплатом сопствене бланко менице за отклањање 

недостатака у гарантном року.  

 Уколико сопствена бланко меница за отклањање недостатака у гарантном року 

не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. 

овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа 

стварне штете. 

 За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не 

сноси одговорност. 

 

Члан 8. 

 Уколико Комисија у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, 

Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

 Уколико извођач у остављеном року не поступи по примедбама комисије, 

Наручилац ће отклонити недостатке ангажовањем трећих лица, о трошку Извођача.  

 Евентуално уступање отклањања недостатака трећем лицу, Наручилац ће 

учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 

Члан 9. 

Уговорена цена радова из предмета овог Уговора износи ___________________ 

динара са ПДВ-ом,(словима:____________________________________________).  

Наручилац ће вршити плаћање уговорене цене у року од 45 дана од 

примопредаје радова. 

 Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеној примопредаји и 

потписаном записнику о примопредаји радова. 

 Уз окончану ситуацију, Извођач је дужан да достави Наручиоцу и: 

1. листове грађевинског дневника и грађевинске књиге, за све уговорене и 

изведене позиције приказане у ситуацији; 

2. сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, 

прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице 

и потврдом о регистрацији менице, насловљену на Техничку школу у Књажевцу, у 

износу 5% од вредности уговора, са клаузулом "без протеста“ и са роком важности 30 

дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са прилозима наведеним у 

претходном ставу, Наручилац неће извршити плаћање. 

 Средства из става 1. овог члана, Инвеститор ће уплатити Извођачу на текући 

рачун број _________________________ код _________________________ банке.  

 

Члан 10. 
Извођач је дужан чувати и о свом трошку осигурати сва лица ангажована на 

градилишту, радове, материјал и опрему за изградњу од случајне пропасти и оштећења 

до њихове пуне вредности, односно против свих ризика или несреће на раду у свему 

према важећим прописима. Извођач је одговоран за изведене радове који су предмет 

овог уговора и осигурани на напред наведени начин до примопредаје и коначног 

обрачуна, у складу са овим уговором.  

 

Члан 11. 

 Извођач се обавезује да по завршетку уговорених радова писано обавести 

Инвеститора да су уговорени радови извршени, прибави за то писану сагласност 

надзорног органа и затражи од Инвеститора да именује Комисију за примопредају 

објекта и коначни обрачун изведених радова на објекту. 

 

Члан 12. 

 Примопредају уговорених радова из предмета овог Уговора и коначни обрачун 

уговорених и изведених радова извршиће Комисија састављена од представника 

уговорних страна и лица које врши стручни надзор. 

 Чланове Комисије, представника Извођача по његовом предлогу, именује 

Инвеститор. 
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Члан 13. 

 Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни уз 

назначење по ком основу се раскида. 

 

Члан 14.  
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

 - ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова; 

 - ако извршени радови и уграђени материјали не одговарају прописима или 

стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача; 

 - ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и исте не 

настави по истеку рока од 5 (пет) дана или ако одустане од даљег рада. 

 У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 

радове ангажује другог извођача и активира сопствену бланко меницу за добро 

извршење посла. Извођач је, у наведеном случају, обавезан да Наручиоцу надокнади 

штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене 

радова новог извођача за те радове. 

 

Члан 15. 

 За све односе који могу настати применом овог уговора, а нису регулисани 

његовим одредбама, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона 

о планирању и изградњи, као и одредбе позитивних законских и других прописа који 

регулишу ову област.  

 

Члан 16. 
 Овај Уговор ступа на снагу када буду кумулативно испуњени следећи услови: 

 1. Када уговор потпишу обе уговорне стране и  

 2. Када Извођач преда Инвеститору оригинал сопствену бланко меницу за 

добро извршење посла ближе описану у члану 5. овог Уговора. 

 

Члан 17. 

 Уговорне стране су сагласне да сва евентуално спорна питања из овог Уговора 

решавају споразумно. У противном, обе стране прихватају надлежност Привредног 

суда у Зајечару. 

 

Члан 18. 

 Овај уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка од тога по један за сваку 

уговорну страну.  

 

 

 

 

 

 

    ЗА ИЗВОЂАЧА                                  ЗА НАРУЧИОЦА  

         

__________________              _______________ 


