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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем 
тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 277 од 11.03.2019. године  и Решења о 
образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 278 од 11.03.2019. године, и Измена и 
допуна конкурсне документације број 318 од 21.03.2019. године п р и п р е м љ е н а  ј е : 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова –  

Уградња гасне котларнице у матичној школи и набавка опреме за исту 
/ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ/ 

 
45111290- Основни радови за прикључке ( водовод , гас итд. ) 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. 1. Подаци о наручиоцу 
Назив наручиоца: Основна школа „Аца Алексић“   
Адреса:улица  Јаше Петровића број 6, 37230 Александровац 
Интернет страница: www.aca-aleksic.edu.rs 
Е - mail адреса:osaleksicaca@gmail.com 
 
1.2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке редни број ЈН 1.3.1/2019  су радови: су радови на уградњи гасне котларнице у 
матичној школи и наабавка опреме за исту-  

–45111290- Основни радови за прикључке ( водовод , гас итд. ) 
 
1.4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
1.5. Контакт  
Лице (или служба) за контакт: Тања Ћирковић 
Е - mail адреса: osaleksicaca@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке број ЈН 1.3.1./2019  су радови на уградњи гасне котларнице у матичној школи и 
наабавка опреме за исту-  
Назив и  шифра предмета ЈН из ОРН: –45111290- Основни радови за прикључке ( водовод , гас итд. ) 

 
2.2. Партије  
Јавна набавка није обликована у партије. 
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК 

ИЗВРШЕЊА  
 
Предмет јавне набавке је извођење радова на уградњи гасне котларнице у матичној школи и набавка 
опреме за исту.  
Инвеститор: Основна школа „Аца Алексић“  
Место извођења радова: Александровац, ул. Јаше Петровића број 6. 
 

3.1.) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР: 
1 Испорука и монтажа гасног генератора типа BAXI GMC+3 

  

 

450 KW произвођача BAXI Италија или слично. 

  

 

Генератор топлоте се састоји од контејнерске  

  

 

котларнице од алуминијумске конструкције и  

  

 

поцинкованих сендвич панела испуњених каменом 

  

 

вуном дебљине 4,5 цм. Димоводни завршетци се налазе 

  

 

са горње стране генератора топлоте посебно за сваки 

  

 

котао који се повезују у јединствени димовод. 

  

 

Обавезно је да се генератор топлоте састоји од три 

  

 

кондензациона гасна котла  који су повезани у каскаду 

  

 

и испитани на заптивеност гасне и хидраулиличне  

  

 

инсталације. Генератор има централну аутоматику која 

  

 

управља радом котлова у каскади тако да могу радити 

  

 

само један, два или сва три истовремено. Генератор 

  

 

поседује термички изолован разделник и сабирник за 

  

 

хидраулични део сваког котла са комплетном арматуром 

 

 

и сигуроносним вентилима. Генератор поседује  

  

 

јединствени цевовод гасне инсталације са прикључком 

  

 

на сваки котао и вентилима. Генератор поседује  

  

 

посебан систем цевовода за одвод кондензата са 

  

 

уређајем за неутрализацију кондензата. 

  

 

Котлови унутар генератора морају поседовати 

  

 

измењивач топлоте са две коморе од инокса. 

  

 

Централна аутоматика гасног генератора мора да  испуни 

 

 

следеће услове: да може да води више кругова грејања 

  

 

,управња системом грејања према споњниј температури 

 

 

и да управља додатним пумпама и мешајућим вентилима 

 

 

да има могућност програмирања недељног и дневног рада, да има 

 

могућност даљинске контроле преко сугнала 0-10 V 

  

 

и да има могућност праћенја рада преко GSM и путем Интернета. 

 

У случају отказивања Мастер Боард-а, генератор мора имати 

 

 

опцију несметаног рада по фабрички предефинисаном режиму рада. 

 

Котлови у гасном генератору морају имати своје  

  

 

високофрекфентне пумпе и морају имати модулацију 

  

 

минимум 1:5. 

  

 

Снага појединачних котлова:  150 KW 

  

 

максимална ефикасност генератора : 109,0 % 
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Мин/макс снага на режиму 80/60 C 28,1-420,9 KW 

  

 

Мин/макс снага на режиму 50/30 C 32-452,7 KW 

  

 

Мин/макс потрошња гаса 3-45 m3/h 

  

 

Максимална количина кондензата 45   l/h 

  

 

Мин/макс потрошња струје  15-1380 W 

  

 

радни притисак 6 бара 

  

 

Заштита прскајуће воде  IPX5D 

  

 

Генератор топлоте мора поседовати: 

  

 

CE  сертификат 

  

 

сертификат о контролисању акредитованог контролног 

  

 

тела и српски знак усаглашености ААА 

  

    

  

кпл. 1 

    2 Испорука и монтажа јединствене димоводне цеви типа 

  

 

ISC 25 фи 250  произвођача Schiedel или слично. 

  

 

Димљачки систем је двоплашни изолован са следећим 

  

 

карактеристикама: израђен од двоструког нерђајућег 

  

 

челика, унутрашња цев од материјала W.Нр. 1.4404 (316Л) 

 

 

спољашња цев од материјала  W.Нр. 1.4301 (304) 

  

 

изолација дебљине 25 мм од керамичке вуне густине 

  

 

96 кг/м3. Елементи димљачког система отпорни на  

 

 

корозију и на појаву кондензата и киселина из димних  

  

 

гасова. Висина димњака 11,5 м 

  

  

кпл. 1 

3 Испорука и уградња челичних бешавних цеви 

  

 

фи 60,3 x 3,6 м. 20 

 

фи 88,9 x 3,6 м. 40 

    4 Испорука и уградња запорних кугл вентила за гас 

  

 

ДН 50 НП 6 ком. 2 

    5 Испорука и уградња запорних вентила са точкићем  

  

 

ДН80 НП6 ком. 16 

 

ДН50 НП6 ком. 4 

 

вентили комплет са прирубницим, контраприрубницом,дихтунгом и 
  

 

шрафовима 
  

    6 Испорука и уградња хватача нечистоћа 

  

 

ДН80НП6 ком. 2 

    7 Чишћење цеви до светлог сјаја и фарбање цеви 

  

 

заштитном и завршном бојом отпорном на  

  

 

температуру м2 20 

    8 Бушење хоризонталних и вертикалних рупа 

  

 

за цевовод са обрадом рупа ком 4 

    9 Израда носача хоризонталног цевовода 

  

 

од квадратних цеви 20x20 кг. 30 
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    10 Испорука и монтажа шелни за везивање цевовода 

  

 

на зид: 

  

 

фи 60,3 ком. 4 

 

фи 88,9 ком. 8 

    11 Израда и испитивање отпора уземљења гасног генератора кпл. 1 

    12 Испорука и уградња изолације цеви развода и поврата до котларнице 

  

 

минералном вуном  и облогом од алуминијумског лима дебљине 0,5 

мм 
  

 

ДН80 д=50мм м2 20 

    13 Испорука и уградња одговарајуће хидрауличне скретнице 

 

 

за капацитет 450 KW. Комплет са кугл вентилима 2", 

  

 

вентилом за испирање скретнице 1",вентилом сигурности 

 

 

на 3 бара и термоманометром 1/2" 

  
 

 
кпл. 1 

 
14 Испорука и уградња експанзионе посуде запремине 500 литара 

  

 

са комплетом цеви и арматура  типа "Елмет" или слично 

  

 

У оквиру уградње експанзионе посуде извршити конверзију 

  

 

отвореног на затворени систем грејања (Затворити све отворене 

  

 

експанзионе посуде у свим објектима школе) 

  

 
 кпл. 1 

15 Демонтажа постојећих разделника-сабирника и израда нових 

  

 

димензија ф200x6000mm са израдом изолације од алуминијумског 

лима 
  

 

дебљине 0,5 мм и дебљином изолације 80 мм. 

  

 
 кпл. 1 

 
 

  16 Пуштање у рад гасног генератора и обука за рад 

  

  

кпл. 1 

    17 Припремно завшни радови  пауш 1 

    18 Израда пројекта изведеног стања на нивоу ПЗИ Пројекта за 
  

 

извођење  кпл. 1 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
 
 

3.2. Понуђачи су ДУЖНИ да у оквиру своје понуде  за позицију 1 (ГАСНИ КОНДЕНЗАЦИОНИ 

ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ)   у техничкој спецификацији - предмеру попуне и доставе табелу: 

Минималне техничке карактеристике као доказ испуњавања  захтеваних минималних техничких 

карактеристика понуђене опреме: 
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МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 
Захтеване 

минималне 

карактеристике 

Карактеристике 

понуђене опреме 

Начин доказивања 
карактеристика 

понуђене опреме 

Произвођач  
 

Званична техничка 

документација 

понуђеног уређаја на 
српском језику 

Модел  
 

Минимални 

топлотни капацитет 
(kW) при 

температурном 

режиму 50/30°C 
према EN 15417 и 

ЕN677 за рад на 

гориво природни гас 
или ТНГ 

мин. 150 kW 
 

Нормни степен 

корисности у односу 

на доњу топлотну 
моћ горива 

мин. 109% 
 

Oпсег топлотног 

капацитета тј. однос 

минималне и 
максималне снаге 

уређаја 

мин. 1:4,5 
 

Тип уређаја 
кондензациони тип 

уређаја  

Материјал 

измењивача димни 
гасови/вода 

нерђајући челик 

(INOX)  

Начин регулације 
сагоревања 

склопом за 

аутоматско 

подешавање и 
оптимизовање 

квалитета 

сагоревање тј. смеше 
ваздух/гориво за све 

промене врсте и 

квалитета горива 

 

Дозвољени радни 

притисак, bar 
мин. 6 bar 

 

Гаранција, година 

мин. 2 године на 

уређај  

Изјава произвођача 

уређаја на 
меморандуму 

или 

Изјава увозника 
уређаја на 

меморандуму 

мин. 10 година на 

измењивач димни 
гасови/вода 

 

Сертификати 

Типски 3А 

сертификат о 
контролисању издат 

од стране 

акредитованог 
контролног тела 

Републике Србије 

 

Копија типског 3А 

сертификата о 
контролисању издата 

од стране 

акредитованог 
контролног тела 

Републике Србије 
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3.2. Захтеви у погледу квалитета, количина и описа радова: 
 
 Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда 
и техничких норматива и употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. 
Извођач (понуђач коме буде додељен уговор) је дужан да пре извођења инсталације за сав 
инсталациони и монтажни материјал обезбеди домаће атесте, односно одговарајуће реатесте, у делу где 
се ради о увозном инсталационом материјалу (кабловима) и увозном монтажном материјалу.  
   
 Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима, 
садржаним у Техничкој спецификацији - предмеру. Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, 
понуђач је приликом сачињавања понуде дужан да се благовремено обрати Наручиоцу, ради давања 
објашњења. 
 Сав материјал и опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са 
одговарајућим и одобреним стандардима, уговореног квалитета. Неће се одобрити или прихватити 
материјал слабијег квалитета од уговореног и прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво, 
стручно и са првокласном израдом. 
Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на радовима, организује 
и врши извођач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у понуђене јединичне цене. 
 Понуђач је дужан да сва добра испоручи и монтира у објекту на коме се изводе радови, у 
складу са захтевима из Техничке спецификације - предмера, а у складу са пројектно техничком 
документацијом и евентуалним налозима надзора. Трошкови испоруке и монтаже, као и сви остали 
зависни трошкови морају бити урачунати у понуђену цену.  
Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и 
све остале зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем уговора. 
 Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији - у упутству 
понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. Понуда мора да садржи и све 
документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних  и додатних 
услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, као и испуњеност захтеваних техничких карактеристика 
опреме и материјала. 
 
 

 
4   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

Понуде се дају на српском језику, с обзиром да наручилац припрема конкурсну 

документацију и води поступак на српском језику. Уколико наручилац у поступку 

прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на 

српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод 

тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, 

односно понуде, на српском језику. 

 

4.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 

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

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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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: Јаше Петровића 6 37230 Александровац, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку радова на уградњи гасне котларнице - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  01.04.2019 

године до 12,00 часова 

Отварање понуда биће у просторијама наручиоца  01.04.2019 године у 13,00 часова. 

    

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

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

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

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

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

  

4.3. ПАРТИЈЕ 
 

Набавка није обликована по партијама  

 

 

4.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4.55. 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 наручиоца,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку  радова на уградњи гасне котларнице,ЈН бр.1.3.1/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку   радова на уградњи гасне котларнице , ЈН бр. 1.3.1/2019 НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на уградњи гасне котларнице, ЈН бр. 1.3.1/2019 НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на уградњи гасне котларнице , ЈН бр. 

1.3.1/2019 НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

4.6. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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4.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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  конкурсној документацији, 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. 

 

 

4.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

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

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

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

конкурсној документацији, 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.  

 

4.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
Овлашћено лице испред потенцијалног понуђача може  да обиђе локацију наручиоца и изврши 
увид на лицу места, а ради учествовања у поступку предметне јавне набавке,   у времену од 08-
15 часова, сваког радног дана до истека рока за подношење понуда.   
 . 

 

4.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је до 45 дана од дана примопредаје радова и прихватања рачуна, рок за проверу 

и прихватање рачуна је 10 дана од дана пријема рачуна. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

4.9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 

Гарантни рок за изведене радове: минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. 

Захтевани минимални гарантни рокови везани за гасни кондензациони генератор топлоте:  
- Гарантни рок на измењивач уређаја - минимум 10 година рачунајући од дана примопредаје 

радова 
- Гарантни рок за комплетан склоп - минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје 

радова 
Гарантни рок на димњачки систем  - минимум 10 година рачунајући од дана примопредаје радова. 
Гарантни рок на остали материјал и опрему - минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје 
радова 

 
 Изабрани понуђач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив наручиоца у 
року од 5 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. Уколико недостатке на опреми није могуће отклонити, изабрани 
понуђач је дужан да добро са недостатком замени новим добром и то у року од 5 дана од дана од дана 
пријема писменог позива Наручиоца. 
 

4.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.  

 

4.9.4. Захтев у погледу рока извођења радова 

 

Рок за извођење радова је максимално 10 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

4.9.5  Средства финансијског обезбећења 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача 

је у обавези да пре потписивања уговора, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, 

достави  2 (две) оригинал  бланко соло менице које гласе на ОШ „ Аца Алексић „ и то:  
- 1 (једну) за добро извршење посла на 10% вредности овог Уговора без ПДВ-а  
- 1 (једну) за отклањање грешака у гарантном року на 10% вредности овог Уговора без ПДВ-а, 
заједно са меничним овлашћењима, картоном депонованих потписа лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну извођача као и изводом о регистрацији меница код 
НБС. 

  

4.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

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

порезом 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. 

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати. 

Радови се врше ф-цо Александровац – објекат Основне школе „Аца Алексић“ 

Александровац, Јаше Петровића 6. У  цену у датој понуди урачунати све трошкове (транспортне, 

манипулативне на терену, доставу потребних делова, и сл.) У случају да понуђач не може 

извршири услугу, да наручилац има право да  наплати Понуђачу уговорену казну од 1% од укупне 
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вредности уговора за сваки дан кашњења а највише до 10% од вредности уговора, као и да раскине 

уговор. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

  

 

4.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А 

КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

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

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

4.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште или факсом на број 037 3552 151 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 2 (два ) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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 за радове на уградњи гасне 

котларнице. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 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. 

 

4.13. 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.  
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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.  

 

4.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

4.15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу понуђену цену , изабраће се понуда 

понуђача са краћим роком за извођење радова. 

 

4.16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да потпише изјаву да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му 

није изречена мера забране обављања делатноси.   

 

4.17. 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. 

 

4.18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail, 
факсом , или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети 
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели 
уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - ................. динара;  
 
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне 
набавкe]; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (анке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 

4.19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року до 8 дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
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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.  
 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
5.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ 
УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. ЗЈН, и то: 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Начин на који се доказује 

испуњеност услова 

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

 
 
 
 
 
 
 
Испуњеност обавезних  услова понуђач 
доказује достављањем попуњене, 
потписане и оверене Изјаве о 
испуњавању услова из члана 75. 
Закона o jавним набавкама (Образац  4 
– за понуђача, Образац 4Б – за 
подизвођача) 
 

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

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

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде 
изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 
 

 

 

 

5.2. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона 

о јавним набавкама  и то: 

 

 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ Начин на који се доказује 
испуњеност додатних  услова 
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5.2.1. ФИНАНСИСКИ  КАПАЦИТЕТ 

1) За претходне 3 (три) обрачунске пословне 
године (2016., 2017. и 2018.) понуђач мора 
испунити финансијски капацитет и то  

 да је остварио просечан приход у 
минималном износу  од 7.000.000,00 

динара без ПДВ-а  годишње 
 

 да у том периоду није забележио 
негативан годишњи пословни резултат  
и 

 да Понуђачу у периоду од шест месеци 
пре дана објављивања позива за 
подношење понуда предметне јавне 

набавке пословни текући рачуни нису 
били у блокади 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 

1. - Доставити Извештај о бонитету за 
јавне набавке БОН-ЈН за претходне 3  

године (2016., 2017. и 2018. године ) 
који издаје Агенција за привредне 
регистре, који мора да садржи: 

статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за 
претходне 3 обрачунске године (2016. 

2017. и 2018.), показатеље за оцену 
бонитета за претходне 3 обрачунске 
године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН 

нису доступни подаци за 2018. 
годину, односно подаци о билансу 
стања и билансу успеха за 2018. 
годину у време трајања поступка 

предметне јавне набавке, понуђач 
доказује да у претходној обрачунској 
2018-тој години није остварио губитак 

у пословању са својом овереном 
потписом и печатом у писменој форми 
изјавом одговорног заступника под 

моралном, материјалном и 
финансијском одговорношћу. 
2.- 

Потврда НБС - Дирекција за регистре 
и принудну наплату - Одељење за 
регистре и бонитет (Потврда о броју 

дана неликвидности) у неовереној 
фотокопији 

 

5.2.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач мора испунити кадровски 

капацитет и то 

 

1.   Да има најмање 3 лица у радном односу 

према Закону о раду ,са почетком радног 

ангажовања два месеца пре објављивања 

јавног позива за подношење понуда, од 

тога најмање: 

 мин. 1 стручно лице са важећом лиценцом 

430  

 мин. 1 стручно лице са важећом лиценцом 

381  

 мин. 1 стручно лице са важећом потврдом 

овлашћеног сервисера гасних уређаја које 

понуђач нуди у поступку јавне набавке  

1. Понуђач је у обавези да достави: 

- Уговоре о ангажовању који важе за 

све време трајања радова и МА 

образац пријаве радника  код 

Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање, чиме се 

доказује да је лице у радном односу 

код послодавца  ,са почетком радног 

ангажовања два месеца пре 

објављивања јавног позива.  

 

- за дипломиране инжењере потребно 

је доставити и копију лиценце са 

траженим бројем и копију потврде о 

важењу лиценце издате од стране 

Инжењерске коморе Србије. 

- за овлашћеног сервисера потврду 

произвођача или увозника котлова о 

овлашћењу за сервисирање котловс 

 

Напомена: понуђач може да докаже 



17 

 

испуњеност тражених услова у 

 

 погледу лиценци и уверења уколико 

једно лице испуњава више захтева, 

односно има више уверења и/или 

лиценци 

 
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. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона (Образац 1) мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико наведену изјаву потписује лице које није 
уписано у регистар АПР као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 
овлашћење за потписивање. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача понаособ мора да 
достави Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона дату на Обрасцу 1. Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица предметног члана групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача дату на Обрасцу 1Б потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 

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. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она 
до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да 
накнадно достави тражена документа у примереном року. На основу члана 79. став 10. ако се у држави у 
којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа 
о испуњености обавезних и додатних услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не 
може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

надлежних органа. На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који 
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа: 
1) доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН – интернет страница Агенцијеза 

привредне регистре, линк Понуђачи    www.apr.gov.rs/Регистри/Регистарпонуђача.aspx   

2) извод из регистра надлежног органа: извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs  - линк Регистри 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/Регистри/Регистарпонуђача.aspx
http://www.apr.gov.rs/
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                                                                                                                                 ОБРАЗАЦ 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 
 

 
 
 
Ж 
 
Место:_____________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         
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                                                                                                                              ОБРАЗАЦ  2 
 

ОПШТИ 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         
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                                                                                                                      ОБРАЗАЦ  3 

 

 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. 

 
 
 
 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         
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                                                                                                                          ОБРАЗАЦ 4 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________________________________,             
                                                                     [навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – __________________________________ 
редни број _______________, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

o да 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; 

o 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); 

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

  
 
 
Место:_____________                                                                          Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         
 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача понаособ мора да достави 
Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона  
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица предметног члана групе понуђача и оверена 
печатом 
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                                                                                                                                 ОБРАЗАЦ  4 Б 
 

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Подизвођач ___________________________________________________________________   
                                                             [навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – _____________________, редни број 
_______________, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

o да 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; 

o 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); 

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

 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                     Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     ______________________________                                                         
 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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                                                 П О Н У Д А                                                                 ОБРАЗАЦ  5    

 

 

 

ПОНУДА број  ____________   од  ______________ 

Понуђач:____________________________________ 
 

1 Испорука и монтажа гасног генератора типа BAXI GMC+3 

  

 

450 KW произвођача BAXI Италија или слично. 

  

 

Генератор топлоте се састоји од контејнерске  

  

 

котларнице од алуминијумске конструкције и  

  

 

поцинкованих сендвич панела испуњених каменом 

  

 

вуном дебљине 4,5 цм. Димоводни завршетци се налазе 

  

 

са горње стране генератора топлоте посебно за сваки 

  

 

котао који се повезују у јединствени димовод. 

  

 

Обавезно је да се генератор топлоте састоји од три 

  

 

кондензациона гасна котла  који су повезани у каскаду 

  

 

и испитани на заптивеност гасне и хидраулиличне  

  

 

инсталације. Генератор има централну аутоматику која 

  

 

управља радом котлова у каскади тако да могу радити 

  

 

само један, два или сва три истовремено. Генератор 

  

 

поседује термички изолован разделник и сабирник за 

  

 

хидраулични део сваког котла са комплетном арматуром 

 

 

и сигуроносним вентилима. Генератор поседује  

  

 

јединствени цевовод гасне инсталације са прикључком 

  

 

на сваки котао и вентилима. Генератор поседује  

  

 

посебан систем цевовода за одвод кондензата са 

  

 

уређајем за неутрализацију кондензата. 

  

 

Котлови унутар генератора морају поседовати 

  

 

измењивач топлоте са две коморе од инокса. 

  

 

Централна аутоматика гасног генератора мора да  испуни 

 

 

следеће услове: да може да води више кругова грејања 

  

 

,управња системом грејања према споњниј температури 

 

 

и да управља додатним пумпама и мешајућим вентилима 

 

 

да има могућност програмирања недељног и дневног рада, да има 

 

могућност даљинске контроле преко сугнала 0-10 V 

  

 

и да има могућност праћенја рада преко GSM и путем Интернета. 

 

У случају отказивања Мастер Боард-а, генератор мора имати 

 

 

опцију несметаног рада по фабрички предефинисаном режиму рада. 

 

Котлови у гасном генератору морају имати своје  

  

 

високофрекфентне пумпе и морају имати модулацију 

  

 

минимум 1:5. 

  

 

Снага појединачних котлова:  150 KW 

  

 

Максимална  ефикасност генератора : 109,0 % 

  

 

Мин/макс снага на режиму 80/60 C 28,1-420,9 KW 

  

 

Мин/макс снага на режиму 50/30 C 32-452,7 KW 

  

 

Мин/макс потрошња гаса 3-45 m3/h 

  

 

Максимална количина кондензата 45   l/h 

  

 

Мин/макс потрошња струје  15-1380 W 

  

 

радни притисак 6 бара 
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Заштита прскајуће воде  IPX5D 

  

 

Генератор топлоте мора поседовати: 

  

 

CE  сертификат 

  

 

сертификат о контролисању акредитованог контролног 

  

 

тела и српски знак усаглашености ААА 

  

    

  

кпл. 1 

    2 Испорука и монтажа јединствене димоводне цеви типа 

  

 

ISC 25 фи 250  произвођача Schiedel или слично. 

  

 

Димљачки систем је двоплашни изолован са следећим 

  

 

карактеристикама: израђен од двоструког нерђајућег 

  

 

челика, унутрашња цев од материјала W.Нр. 1.4404 (316Л) 

 

 

спољашња цев од материјала  W.Нр. 1.4301 (304) 

  

 

изолација дебљине 25 мм од керамичке вуне густине 

  

 

96 кг/м3. Елементи димљачког система отпорни на  

 

 

корозију и на појаву кондензата и киселина из димних  

  

 

гасова. Висина димњака 11,5 м 

  

  

кпл. 1 

3 Испорука и уградња челичних бешавних цеви 

  

 

фи 60,3 x 3,6 м. 20 

 

фи 88,9 x 3,6 м. 40 

    4 Испорука и уградња запорних кугл вентила за гас 

  

 

ДН 50 НП 6 ком. 2 

    5 Испорука и уградња запорних вентила са точкићем  

  

 

ДН80 НП6 ком. 16 

 

ДН50 НП6 ком. 4 

 

вентили комплет са прирубницим, контраприрубницом,дихтунгом и 
  

 

шрафовима 
  

    6 Испорука и уградња хватача нечистоћа 

  

 

ДН80НП6 ком. 2 

    7 Чишћење цеви до светлог сјаја и фарбање цеви 

  

 

заштитном и завршном бојом отпорном на  

  

 

температуру м2 20 

    8 Бушење хоризонталних и вертикалних рупа 

  

 

за цевовод са обрадом рупа ком 4 

    9 Израда носача хоризонталног цевовода 

  

 

од квадратних цеви 20x20 кг. 30 

    10 Испорука и монтажа шелни за везивање цевовода 

  

 

на зид: 

  

 

фи 60,3 ком. 4 

 

фи 88,9 ком. 8 
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11 Израда и испитивање отпора уземљења гасног генератора кпл. 1 

    12 Испорука и уградња изолације цеви развода и поврата до котларнице 

  

 

минералном вуном  и облогом од алуминијумског лима дебљине 0,5 

мм 
  

 

ДН80 д=50мм м2 20 

    13 Испорука и уградња одговарајуће хидрауличне скретнице 

 

 

за капацитет 450 KW. Комплет са кугл вентилима 2", 

  

 

вентилом за испирање скретнице 1",вентилом сигурности 

 

 

на 3 бара и термоманометром 1/2" 

  
 

 
кпл. 1 

 
14 Испорука и уградња експанзионе посуде запремине 500 литара 

  

 

са комплетом цеви и арматура  типа "Елмет" или слично 

  

 

У оквиру уградње експанзионе посуде извршити конверзију 

  

 

отвореног на затворени систем грејања (Затворити све отворене 

  

 

експанзионе посуде у свим објектима школе) 

  

 
 кпл. 1 

15 Демонтажа постојећих разделника-сабирника и израда нових 

  

 

димензија ф200x6000mm са израдом изолације од алуминијумског 

лима 
  

 

дебљине 0,5 мм и дебљином изолације 80 мм. 

  

 
 кпл. 1 

 
 

  16 Пуштање у рад гасног генератора и обука за рад 

  

  

кпл. 1 

    17 Припремно завшни радови  пауш 1 

    18 Израда пројекта изведеног стања на нивоу ПЗИ Пројекта за 
  

 

извођење  кпл. 1 

                     
 

 
 
                    СВЕГА БЕЗ ПДВ-а __________________ динара 
 
 
                                    ПДВ: ______________  динара 

 
             УКУПНО СА ПДВ -ом:_________________ динара  
 

   

СЛОВИМА ЦЕНА  :   БЕЗ ПДВ-а ____________________________________________ динара   

 
                                              ПДВ     ________________________ динара   
 
                                          СА  ПДВ-ом  ___________________________________________ динара   
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 Рок важења понуде ______ (дана). 

 
 Рок извршења радова _________ календарских дана ( не дуже од 10). 

 
 Услови плаћања: На основу фактура, у року од 45 дана од дана примопредаје изведених радова 

и испостављања и  провере фактуре. 

 
 Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача износи _______ 

 

 

 

 

 

 

 

        Место и датум                                                                        Потпис овлашћеног лица 

_______________________                                                             ___________________ 

МП. 
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                                                                                                                                           ОБРАЗАЦ  6 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

Наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да 
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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                                                                                                          ОБРАЗАЦ  7 
  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,  
                                                                                              [навести назив понуђача],  

даје: 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке радова – _____________________________ - редни број __________________, Наручиоца 
_______________________________  поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 
 
 
Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора засебно да поднесе 
потписану и печатом оверену изјаву о независној понуди.  
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                                                                                                       ОБРАЗАЦ  9 

 

 
 

                         ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ  ГАРАНТНИХ РОКОВА 

 
 

 
Овлашћено лице _________________________________________________________испред 
                          
понуђача___________________________________________, са седиштем у 
 
_________________________________,   потписује прихватање следећих гарантних услова 

 

 
Гарантни рок за изведене радове: минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. 

Захтевани минимални гарантни рокови везани за гасни кондензациони генератор топлоте:  
- Гарантни рок на измењивач уређаја - минимум 10 година рачунајући од дана примопредаје 

радова 
- Гарантни рок за комплетан склоп - минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова 

Гарантни рок на димњачки систем  - минимум 10 година рачунајући од дана примопредаје радова. 
Гарантни рок на остали материјал и опрему - минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје 
радова 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        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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                                                                      ОБРАЗАЦ  10 

 

 

                                                                     И З Ј А В А 

 
ПОНУЂАЧА  О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА 

                                                          ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 
 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, у случају да ми 

буде додељен уговор за извођење радова на изради гасне котларнице у матичној школи и 

набавци опреме за исту , у тренутку потписивања уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу  
 2 (две) оригинал  бланко соло менице и то: 

  
- 1 (једну) за добро извршење посла на 10% вредности овог Уговора без ПДВ-а  
- 1 (једну) за отклањање грешака у гарантном року на 10% вредности овог Уговора без ПДВ-а,  
 
заједно са меничним овлашћењима, картоном депонованих потписа лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну ИЗВОЂАЧА, као и изводом о регистрацији меница 
код НБС. 

насловљеним на Основна школа “Aца Алексић“ Александровац, са клаузулом „без протеста“, са 

роком важности 10 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење  уговорних обавеза , 

односно 10 дана дужим од истека гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења својих 

уговорних обавеза. 

 
  

 

 

 

 

 

      М.П.  Потпис овлашћеног лица 

                                                     ______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

* У  случају да понуђач подноси понуду за више партија образац фотокопирати у потребном броју примерака. 
  ** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који  

 је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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                                                                                                                    ОБРАЗАЦ  11 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ КВАРА 
 
 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу 
 
 

 

И З Ј А В У 
 

 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1./2019 : Уградња гасне котларнице 

у матичној школи и набавка опреме за исту 
  је дужан да интервенише у року од максимално  2 сата од момента пријаве квара у гарантном 
року, што ће бити дефинисано уговором са одабраним понуђачем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________ 
 

Датум:_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Понуђач: 
 
_________________ 
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6.  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 
 
 

Уградња гасне котларнице у матичној школи и набавка опреме за исту 
 
 

 

Редни број набавке 1.3.1./2019  
Закључен  дана ___________________ 2019. године између: 
 

1.Основне школе Аца Алексић,  ул.Јаше Петровића број  6,, , МБ 07100060, ПИБ 100386684, рачун 

број  840-486660-95,  коју заступа  Михајло Милинчич директор , у даљем тексту: Наручилац), 

 и 

2____________________________ , из __________________ , улица _______________________, 
ПИБ ________________, матични број _____________, рачун број ___________________ који се 
води код ________________________ , кога заступа _________________________ , као 
испоручиоца добара (у даљем тексту: Продавац). 
 

 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА по спроведеном  поступку јавне набавке мале вредности број 1.3.1,/2019 је  

Уградња гасне котларнице у матичној школи и набавка опреме за исту 
 

у свему према Спецификацији  која је саставни део Понуде. 
 

ДЕО МОДЕЛА УГОВОРА уколико :  
ПОНУЂАЧ извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу и то: 

назив подизвођача ______________________________________________________, са седиштем 
____________________________________ ПИБ : __________________, матични број: 
_______________ за- навести које позиције : ____________________________, и у ком % : 
________. 
 
ПОНУЂАЧ у потпуности одговара НАРУЧИОЦУ за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршенње уговорених обавеза као да се на извршење истих сам обавезао и 

као да је радове сам извео, без обзира на број подизвођача. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача :  
заједнички са чланом групе понуђача, навести назив : 
____________________________________________________________, са седиштем  
____________________________________ ПИБ : __________________, матични број: 
_______________. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке , који обевезно садржи податке наведене у члану 
81.став 4 . тачка 1-2 ЗЈН , а споразумом могу бити уређена и друга питања која наручилац 
одреди конкурсном документацијом. Споразум чини саставни део овог Уговора.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
 

 
Члан 1. 

 
 

Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности приликом уградње 

гасне котларнице у матичној школи и набавка опреме за исту 
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на основу спроведеног  поступка јавне набавке бр. 1.3.1/2019, као и друга питања везана за 
реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором, а у складу са конкурсном 
документацијом и понудом Извођача бр.___________ од ____________ године, и Одлуке о додели 
уговора број_______________од___________.  

 

 

 

 
II ЦЕНА УГОВОРЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 2. 
 

 
Укупна вредност радова из претходног члана износи _________________динара без ПДВ_а 

 

(словима:_________________________), односно_________________динара са ПДВ_ом 

 

(словима:_______________________) и утврђена је на основу усвојене понуде ИЗВОЂАЧА . 
 

Укупна уговорена вредност је утврђена на бази уговорених јединичних цена, које су фиксне и 

обухватају све трошкове извођења радова: радну снагу, материјал, механизацију, припремне 

радове, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва потребна испитивања, добит и 

све остале директне и индиректне трошкове, који се односе на извршење овог Уговора. 
 

 
 

III НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 3. 

 
Износ из првог става Члана 2. НАРУЧИЛАЦ исплаћује ИЗВОЂАЧУ  максимално 45 дана од дана 

пријема Окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа и Записника о извршеној 

примопредаји радова, потписаног од стране овлашћеног лица наручиоца и извођача радова, и 

прихватања рачуна за изведене радове. 
 

Окончана ситуација ИЗВОЂАЧА за извршене – изведене радове мора обавезно да садржи, поред 

наведених елемената из члана 42. Закона о ПДВ-у и позив на број Уговора (деловодни број овог 

Уговора НАРУЧИОЦА), који је био основ за испостављање одговарајућег документа. 
 
 

ИЗВОЂАЧ се обавезује да при потписивању овог Уговора, достави НАРУЧИОЦУ 2 (две) бланко 

соло менице и то:  
- 1 (једну) за добро извршење посла на 10% вредности овог Уговора без ПДВ-а  
- 1 (једну) за отклањање грешака у гарантном року на 10% вредности овог Уговора без ПДВ-а, 
заједно са меничним овлашћењима, картоном депонованих потписа лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну ИЗВОЂАЧА, као и изводом о регистрацији меница 
код НБС. 

насловљеним на Основна школа “Aца Алексић“ Александровац, са клаузулом „без протеста“, са 

роком важности 10 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење  уговорних обавеза , 

односно 10 дана дужим од истека гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења својих 

уговорних обавеза. 
 
 
IV РОК 
 

Члан 4. 
 

ИЗВОЂАЧ се обавезује да изведе радове на захтев НАРУЧИОЦА у року од  
10 /десет/ календарских дана, од дана потписивања овог Уговора и увођења у посао. 
 



34 

 

Уколико ИЗВОЂАЧ прекорачи уговорени рок, НАРУЧИЛАЦ стиче право да наплати на име пенала 

2‰ (два промила) за сваки дан прекорачења рока, с тим што износ тако одређене уговорне казне 

не може да пређе 5% од укупне цене радова. 
 
Место извођења радова: школски објекат у Александровцу, Јаше Петровића 6. 
 

 
V ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 5. 
Обавезе НАРУЧИОЦА су да: 

- ИЗВОЂАЧА уведе у посао и обезбеди несметан приступ објекту и извођењу радова; 
- обезбеди ИЗВОЂАЧУ просторију у објекту за смештај ситног алата и за пресвлачење 

радника;  
- решењем одреди овлашћеног надзорног органа ; 
- обезбеди прикључке за воду и струју; 
- са ИЗВОЂАЧЕМ изврши интерни технички преглед и изврши примопредају изведених 

радова и о томе сачини Записник 
 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

Члан 6. 
ИЗВОЂАЧ је обавезан да: 

- испоручи опрему и материјал и изведе радове у уговореном року према квалитету и 
количини утврђеним у усвојеној Понуди;  

- обезбеди Атесте за уграђени материјал; 
-  води сву потребну документацију и да је редовно доставља НАРУЧИОЦУ на потпис;  
- писаним путем обавести НАРУЧИОЦА о лицима одговорним за извођење радова и достави 

Решење о њима,  
- достави сертификат или други доказ о квалификованости радника за рад са оваквим 

материјалима,  
- поступа по оправданим примедбама надзорних органа   
- обезбеди и спроведе све мере заштите од пожара, заштите других објеката и имовине 

НАРУЧИОЦА; 
- се у току извођења радова придржава свих прописа и мера заштите на раду, те сходно томе 

обезбеди мере личне и опште заштите радника;  
- благовремено и о свом трошку отклони евентуалну штету коју је узроковао приликом 

извођења радова;  
- по свакодневном завршетку рада отклони отпадни материјал, а да по завршетку свих 

радова у року од 5 дана уклони преостали отпадни материјал, машине и преосталу опрему.  
- изврши обуку два радника школе за руковање уграђеном опремом 

 
  

Члан 7. 
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да уговорене радове изврши стручно и квалитетно, у складу са прописима и 
према усаглашеном техничком решењу као и да испоручена и монтирана добра-опрема, која су 
наведена у понуди задовољавају у потпуности техничке карактеристике и стандарде за ту 
врсту добара датог произвођача, што доказује техничком документацијом и гарантним 
листом, које обавезно доставља приликом примопредаје радова.  
Ако ИЗВОЂАЧ не изврши радове према уговореном техничким прописима и стандардима, као и 
према резултатима сопственог искуства и правилима струке, НАРУЧИЛАЦ има право да захтева 
обустављање даљег извршења радова, односно да захтева промену материјала, односно  
употребу материјала одговарајућег квалитета.   
ИЗВОЂАЧ је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала  и опреме и извршених 
радова и да НАРУЧИОЦУ омогући контролу.  
ИЗВОЂАЧ је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала , односно да добра-
опрема у потпуности одговарају специфицираном и захтеваном од стране НАРУЧИОЦА и 
садржаном у техничкој спецификацији као и извршених радова и да НАРУЧИОЦУ омогући 
контролу а што се посебно односи на добра-опрему чију котролу ће извршити лиценцирани 
инжењери НАРУЧИОЦА кроз квантитативни и квалитативни пријем у форми записника.  
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Коначна оцена квалитета извршених радова и употребљеног материјала врши се приликом 
записничке примопредаје извршених радова. 

 

VII ПРОДУЖЕТАК РАДОВА 
 

Члан 8. 
 
ИЗВОЂАЧ има право да захтева продужење рока за извршење радова у случају кад дође до 

обуставе радова због захтева НАРУЧИОЦА из разлога што исти битно ометају редовну 

реализацију програма. 
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да захтев за продужење рока поднесе НАРУЧИОЦУ чим дође до обуставе 

радова. Временско трајање продужетка рока које тражи ИЗВОЂАЧ не може бити дуже него што је 

било трајање обуставе радова до које је дошло на изричит захтев НАРУЧИОЦА . 
 
 
VIII ВИША СИЛА 
 

Члан 9. 
 
Извршење обавеза по овом Уговору може бити одложено у случају настанка «више силе». Под 

«вишом силом» се сматрају околности које нису могле да се предвиде или разумно избегну или 

спрече и због чијег наступања извршење уговора постане немогуће или претерано отежано. О 

наступању «више силе» ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су дужни да један другог обавесте у најкраћем 

року, писаним путем. 
 
 
IX ПРИЈЕМ И ГАРАНТНИ РОК 
 

Члан 10. 
 
ИЗВОЂАЧ гарантује да изведени радови задовољавају у потпуности техничке карактеристике и 

стандарде за ту врсту радова. 

Интерни технички пријем биће обављен у року од 10 дана од достављеног писаног захтева 

ИЗВОЂАЧА о завршетку предметних радова.. ИЗВОЂАЧ је дужан да евентуалне примедбе, 
констатоване у Записнику, који се сачињава при техничком пријему, отклони у року наведеном у 
Записнику.  
Уколико се у току експлоатације у гарантном року утврди да квалитет радова не задовољава, што 
ће бити констатовано записнички, ИЗВОЂАЧ је дужан да неопходне радове изведе о свом трошку 
у складу са захтевима НАРУЧИОЦА.  
Такође, кад су у питању добра-опрема обезбеђена и монтирана за потребе ове јавне набавке 
Извођач се обавезује да, за све време важења гаранције, за добра-опрему на којој се уоче 
скривене мане, или се утврди да не задовољава квалитетом, дође до оштећења, квара исл., што 
ће бити констатовано записнички, изврши замену добрима истог или бољег квалитета, односно 
обезбеди да се отклони оштећење, квар и сл. одмах у складу са захтевима Инвеститора и то о 
свом трошку. 
 

Члан 11. 
 
 

Гарантни рок за изведене радове:  ____ године рачунајући од дана  записничке 
примопредаје радова. 

Гарантни рокови везани за гасни кондензациони генератор топлоте:  
- Гарантни рок на измењивач уређаја -  ____ година рачунајући од дана 

примопредаје радова 
- Гарантни рок за комплетан склоп - ______ године рачунајући од дана 

примопредаје радова 
Гарантни рок на димњачки систем  - ______ година рачунајући од дана 
примопредаје радова. 
Гарантни рок на остали материјал и опрему - _____ година рачунајући од дана 
примопредаје радова 
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ИЗВОЂАЧ је дужан да у гарантном року, без надокнаде, отклони све евентуалне 
недостатке  у року од пет  дана од дана утврђивања недостатака. 

 
 
Извођач је дужан да реагује и изађе на терен максимално у року од 2(  два ) сата од момента 

пријаве квара у току сезоне грејања у периоду трајања гарантног рока. Уколико се Извођач не 

одазове позиву, Наручилац има право да неопходну интервенцију која је према условима уговора 

обавеза Извођача поручи од другог овлашћеног правног лица и исту наплати Извођачу радова. 
 

Извођач је дужан да по извршеној записничкој примопредаји НАРУЧИОЦУ преда оверене гарантне 

листове за добра-опрему и материјал који је монтиран или уграђен као предмет и за потребе ове 

јавне набавке. 
 

X ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 
Уговор се не сме користити за било које друге сврхе које нису предмет уговора, а нарочито не сме 
бити учињен доступним трећим лицима, нити заложити трећем лицу без претходне писане 
сагласности НАРУЧИОЦА. 
 

Члан 13 
 
На све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и других позитивних прописа који регулишу ову област. 
 
Све евентуалне спорове који би могли настати из овог Уговора или поводом овог Уговора, странке 

ће покушати да реше споразумно. 
 

Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора надлежан је суд по 

седишту Наручиоца. 
 

 
Члан 14. 

 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за НАРУЧИОЦА, а 2 

(два) примерка за ИЗВОЂАЧА. 
 
 

ПОНУЂАЧ                               НАРУЧИЛАЦ 

_____________________________                           ОШ“АЦА АЛЕКСИЋ“ 

(назив фирме)                                     директор 

_____________________________                                ____________   
(име и презиме овлашћеног лица)                   Михајло Милинчић,проф. 

 

_____________________________  

(потпис овл. лица)  

(М.П.)    (М.П.) 

 
Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.  
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са 
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. 
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