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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца  

Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд, 
www.rfzo.rs.  

2. Врста поступка  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке.  

3. Предмет јавне набавке:  

Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом 
главног улаза у Испостави Чукарица.  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.  

4. Контакт:  

Сектор за јавне набавке Републичког фонда за здравствено осигурање,  

Особа за контакт: Јована Стефановић  

Електронска пошта: jovana.stefanovic@rfzo.rs.   

Факс број: (011) 2688 420, 2645 042. 

Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07.30 до 15.30 часова, од 
понедељка до петка.  
  

5. Преузимање конкурсне документације  

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет 

странице Наручиоца www.rfzo.rs.  

6. Подаци о месту и року за подношење понуда  

Рок за достављање понуда је до 11.10.2019. године до 10.30 часова.  

Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. Јована 
Мариновића бр. 2, Београд - на писарници, сваког радног дана у радно време Републичког 
фонда за здравствено осигурање, од 7.30 до 15.30. 

7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда  

Јавно отварање понуда обавиће се 11.10.2019. године у 11.00 часова, у просторијама 
Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала 
број 3.  

mailto:jovana.stefanovic@rfzo.rs
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II ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ, ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ И 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет набавке је набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са 
адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица. 

2. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  

3. Шифра из Општег речника набавке: 45000000 - Грађевински објекти, 45262700 - Адаптација 
зграда, 45454000 - Радови на реконструкцији. 

4. Процењена вредност јавне набавке износи: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Значење појмова, који су коришћени у изради ове Конкурсне документације, дефинисано је чланом 
3. ЗЈН. 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 
1. Врста радова  
 
Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног 
улаза у Испостави Чукарица. 
 
2. Техничке карактеристике 
 
Техничке карактеристике радова које су предмет ове набавке дате су у Поглављу IV конкурсне 
документације. 
 
3. Количина и опис  
 
У складу са захтевима из техничке спецификације. 
 
4. Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета и гарантни рок 
 
Контролу извођења радова обезбеђује Наручилац. 
 
Извођач гарантује квалитет изведених радовау року од најмање 2 (две) године од дана 
примопредаје изведених радова.  
 
5. Рок и место извођења радова 
 
Рок за извођење радова: Најдуже 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао. 
 
Место извођења радова: Испостава Чукарица, ул. Шумадијски трг бр. 2, Београд. 
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

1. Предмет јавне набавке: Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са 
инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица. 
 
2. Понуђач је у обавези да поштује техничке стандарде приступачности за особе са 
инвалидитетом. 
 
3. Техничко решење набавке и монтаже косе подизне платформе за особе са 
инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица. 
 

3.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

             Планирани радови на адаптацији обухватају простор улазног ветробрана са висинском 

разликом око 85 cm. 

    3.2. НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 

           Пројектом унутрашње архитектуре, односно Елаборатом за адаптацију објекта испоставе 

РФЗО Чукарица предложени су следећи монтажно - демонтажни радови на адаптацији којима би се 

обезбедио несметан приступ особама са инвалидитетом: 

a. Извршити замену двокрилних улазних врата у комплету са постојећом стакленом 

преградом, новом преградом са двокрилним вратима светле ширине мин. 183 cm која су 

обезбеђена физичком запреком на висини од 90 cm и означена на висини од 140 до 160 cm 

знаком приступачности особама са инвалидитетом (контрастна трака). Нову преграду 

предвидети од неломљивог стакла у раму од алуминијумског профила са термопрекидом. 

Са спољашње стране сачувати изглед (боја, ширина профила) преграде и уклопити је у 

свему са постојећом фасадом. 

b. За савладавање висинске разлике унутар ветробрана (5 степеника, укупна висина 

степеништа је 85 cm) предвидети ЕСКАЛИФТ - КОСУ ПЛАТФОРМУ која се  креће по 

шинама. На горњем подесту ветробрана изнад степеника монтирати платформу од 

челичног ребрастог лима дужине 150 cm да би се обезбедило довољно простора за 

окретање инвалидских колица. Обе платформе треба да буде склопива (вертикално уз зид) 

тако да не заузима простор степеништа када се не користи. 

c. Извршити демонтажу постојеће унутрашње преграде ветробрана и монтажу нове преграде 

са двокрилним вратима светле ширине мин. 183 cm. Преграду монтирати на растојању мин. 

180 cm од последњег степеника да би се обезбедило довољно простора за манипулисање 

подизном платформом. 

 

           3.3. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

           У оквиру адаптације предвидети прикључивање ескалифта на постојећу електроенергетску 

мрежу унутар објекта. 

          4. ОПИС РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА 

  4.1. ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

         А) ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ 

- прикупљање/одвоз шута по завршетку радова; 

- завршно чишћење/прање објекта. 

        Б) ДЕМОНТАЖЕ/РУШЕЊА 

- демонтажа стаклене преграде са улазним вратима. Демонтирану преграду склопити, утоварити на 

камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, 

- демонтажа стаклене преграде на унутрашњој страни ветробрана. Демонтирану преграду 

склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. 
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В) ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 

- набавка и уградња фасадне стаклене преграде са двокрилним улазним вратима од 

алуминијумских профила, светле ширине мин. 183 cm, светла висина 200 cm. Врата израдити од 

неломљивог стакла у раму од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила, са 

термо прекидом, испуном и системом заптивања EPDM гумом. Врата треба да буду обезбеђена 

физичком запреком на висини од 90 cm и означена на висини од 140 до 160 cm знаком 

приступачности особама са инвалидитетом (контрасна трака). Са спољашње стране сачувати 

изглед (боја, ширина профила) преграде и уклопити је у свему са постојећом фасадом. 

- набавка и уградња стаклене преграде (оквирне дим. 3,3х3,6 m) са двокрилним вратима светле 

ширине мин. 183 cm, светла висина 200 cm, на унутрашњој страни ветробрана. Врата израдити од 

високоотпорног тврдог PVC-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним 

нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања EPDM гумом, по шеми столарије и 

детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, бела. Врата застаклити стаклом 

дебљине 5 mm и дихтовати гумом. 

Г) БРАВАРСКИ РАДОВИ 

- израда/набавка и монтажа склопиве платформе (дим. 140х150 mm) на горњем подесту 

ветробрана од челичног ребрастог лима d=3 mm. Платформу опремити оковом за подизање у 

веертиклани положај у случају када се подизна рампа не користи.  

Д) СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

- израда наставка преградног зида (оквирне дим. 40х25 cm у основи) од гипскартона на металној 

потконструкцији. У састав потконструкције додати и потконструкцију за фиксирање стаклене 

преграде ветробрана. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама, а углове обрадити L 

профилима. 

4.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 - израда/набавка и уградња косе подизне платформе унутар простора ветробрана која се креће 

изнад степеница. Подизна платформа се састоји од: носеће платформе, покретног механизма и 

шина-вођица. Шине-вођице се израђују од специјално обликованих НОР профила који носе 

елементе платформе: озубљену летву за пренос снаге погона, клизеће односно аксијалне и 

радијалне точкове платформе, флексибилни пратећи кабел. Шину носе вертикални челични носачи 

чије стопе се анкер вијцима причвршћују за под објекта, односно газну површину степеница. Све 

приступне површине шине су равне и глатке, а ивице оборене и завршно обрађене. Спољне 

површине шине и носача су заштићене основном и завршном бојом. На крају шине постављени су 

крути и чврсти браници тако да не постоји могућност да мобилна јединица напусти шину. 

НАПОМЕНЕ: 

- Понуђеном ценом обухватити и осигурање градилишта (радника, случајних пролазника, 
материјала) код овлашћеног осигуравајућег друштва, као и обезбеђивање градилишта, радника и 
случајних пролазника применом одговарајућих заштитних мера, ограђивањем, сигнализацијом итд.- 
полису обавезно доставити на дан увођења у посао. 

- Приликом извођења радова потребно је да Извођач поштује сва правила и прописе из 
области безбедности и здравља на раду, као и заштите од пожара. 

- Материјал који се употребљава/уграђује мора да поседује одговарајућу исправу о 
усаглашеност (декларацију о усаглашености), извештај о испитивању, сертификат, атест, уверење 
о контролисању, уколико је прописано важећим техничким прописима и стандардима на које се ти 
прописи позивају. 

- Обавезно је извршити на лицу места проверу свих мера (димензија) пре извођења радова. 

- Извођач радова је дужан да, по завршетку радова, изврши обуку два запослена лица у 
Испостави Чукарица, за руковање платформом. 

- Све атесте и сертификате који се односе на косу подизну платформу Извођач је дужан да 
достави приликом примопредаје радова. 

 
Радови морају бити изведени у складу са прописима којима се регулише област из које је 

предмет набавке.  
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Сваки назив произвођача/производа/материјала наведен у појединачним позицијама овог 
Предмера радова, наведен је ради описа предмета набавке/уговора са становишта захтеваног 
стандарда на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима, у смислу члана 72. 
ЗЈН. 

Понуђач може да понуди производ/материјал другог произвођача, уколико докаже да се 
ради о одговарајућем производу/материјалу, односно производа истог или бољег квалитета. 

 

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 

Заинтересована лица за учествовању у поступку предметне јавне набавке су у обавези да 
изврше обилазак локације и изврше увид у Елаборат са анализом мера којима се обезбеђује 
несметан приступ особама са инвалидитетом у објекат РФЗО са проценом вредности 
предвиђених радова, број EL–815/19, август 2019. године (у даљем тексту: Техничка 
документација). 

Лица која долазе у обилазак локације и врше увид у Техничку документацију морају 
овлашћеном лицу Наручиоца предати овлашћења за обилазак локације и вршење увида у 
Техничку документацију.  

 
Заинтересована лица обилазак локације и увид у Техничку документацију договарају са 

следећим контакт особама из Испоставе Чукарица: Оливера Јакшић, шеф Испоставе, тел. 
064/8522-049 и Миљана Милинковић, тел. 062/484-114. 

О обиласку локације и увиду у Техничку документацију сачињава се Записник (Образац 9). 
Заинтересована лица исти обавезно достављају уз понуду. Трошкови обиласка локације и 
вршења увида падају на терет заинтересованих лица.   
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

1. Језик  

1.1. Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.  

2. Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у конкурсној 
документацији  

2.1. Понуђач подноси понуду која садржи следеће документе:  

1) попуњен образац Подаци о понуђачу, уколико понуђач самостално подноси понуду или 
када понуђач подноси понуду са подизвођачем - образац бр.1;  

2) попуњен образац Подаци о понуђачу у заједничкој понуди, уколико понуду подноси 
група понуђача - образац бр. 2;  

3) попуњен образац Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично извршење 
набавке поверава подизвођачу - образац бр. 3; 

4) попуњен и потписан образац Понуда за јавну набавку набавке и монтаже косе подизне 
платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави 
Чукарица – образац бр. 4 у конкурсној документацији;  

5) попуњен и потписан образац 4.1 Образац понуде за јавну набавку набавке и монтаже 
косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у 
Испостави Чукарица, који у себи садржи образац структуре цене. 

6) попуњен и потписан образац Изјаве понуђача о независној понуди (образац бр. 5);  

7) попуњен и потписан образац Изјаве понуђача  у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН 
(образац бр. 6), 

8) доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у складу са упутствима 
и инструкцијама датим у одељку VI – Услови за учешће и доказивање испуњености 
услова;  

9) потписан модел уговора – одељак VII у конкурсној документацији; 

10) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у складу са тачком 6. овог 
Упутства;  

11) Образац бр. 9 - Записник о обиласку локације. 

2.2. Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне 
документације, као и на сопственим обрасцима потраживаним у конкурсној документацији.  

2.3. Подаци који се уносе у образац понуде и друге обрасце предвиђене конкурсном 
документацијом морају бити јасни и недвосмислени, унети електронским путем или 
уписани, читко, хемијском оловком.  

3. Цена у понуди  

3.1. Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без и са урачунатим ПДВ-ом, заокружена на 
две децимале, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 

3.2. У цену морају бити урачунати и кроз њу исказани сви зависни трошкови, евентуални 
попусти и погодности Посебно исказани попусти и погодности неће бити разматрани. 

3.3. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

3.4. Јединична цена радова је фиксна. У цену су укључени сви трошкови извођача 

4. Рок, услови и начин плаћања  

4.1. Плаћање ће се вршити након примопредаје радова, у року од најкраће 8 а најдуже 15 
дана од дана издавања рачуна.  

4.2. Рок плаћања, одређује понуђач у понуди. 
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4.3. Обавезну пратећу документацију уз рачун чини Записник о примопредаји и Коначан 
обрачун. 

4.4. Добављач је дужан да достави рачун Наручиоцу најкасније 5 дана од дана издавања 
рачуна. 

4.5. Извођач гарантује квалитет изведених радова у року од најмање 2 (две) године од дана 
примопредаје изведених радова. 

 

5. Рок и место извођења радова 

5.1. Рок за извођење радова понуђач одређује у понуди који не може бити дужи од 30 дана 
од дана увођења у посао. 

5.2. Место извођења радова: Испостава Чукарица, ул. Шумадијски трг бр. 2, Београд. 
 

6. Обезбеђење за озбиљност понуде  

6.1 Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко соло меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ 
доставити извод из регистра Народне банке Србије или захтев за регистрацију менице), 
потписана од стране лица наведеног у картону депонованих потписа, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења не 
краћим од 30 дана од дана истека рока важења понуде, у висини од 2% од укупно 
понуђене цене без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу - писму. Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока 
важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног 
овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен рок важења понуде. 

6.2 Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у висини од 
2% од укупно понуђене цене без ПДВ-а у случају: 

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране 
понуђача у обрасцу за понуду; 

- да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току 
периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор; 

- да понуђач не достави средство обезбеђења за добро извршење посла. 

6.3 Средство финансијског безбеђења за озбиљност понуде биће враћено понуђачу, на 
писмени захтев, након закључења уговора за предмет набавке за који је поднео понуду. 

6.4 Трошкове прибављања средства обезбеђења за озбиљност понуде сноси Понуђач, 
осим у случају из члана 88. став 3. ЗЈН-а. 

6.5 Менично овлашћење, које понуђач доставља уз понуду, може бити израђено на основу 
Обрасца бр. 8 – Менично овлашћење или предато на сопственом обрасцу, и мора 
садржати све елементе наведене у Обрасцу 8. 

7. Обезбеђење за добро извршење посла  

7.1 Изабрани понуђач је обавезан да приликом потписивања уговора, достави бланко соло 
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а. 

7.2 Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се 
као доказ доставља извод из Регистра меница НБС или захтев за регистрацију менице. 

7.3 Рок важења менице је најмање 30 дана дуже од дуже од дана истека рока за 
реализацију уговора, односно рока за коначно извршење уговор не обавезе.  

7.4 Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 
понуђач не извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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8 Обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року  

8.1. Изабрани понуђач је обавезан да приликом достављања рачуна достави бланко соло 
меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 
10% од вредности стварно изведених радова без ПДВ-а. 

Изабрани понуђач уз меницу доставља и копију картона са депонованим потписом 
овлашћеног лица понуђача које је потписало меницу, који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу као и овлашћење Наручиоцу да меницу 
може попунити у складу са уговором (Образац 8Б). 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 
 
 Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока за реализацију уговора, 
обезбедићемо продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број 
дана за који број дана је продужен гарантни рок. 
 

Меница мора бити неопозива и платива на први позив без приговора. Уколико се током 
трајања уговора гарантни рок продужи, важност гаранције мора се продужити. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице, или извод из регистра 
НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења доставља се у складу са 
СПОРАЗУМОМ. 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у уговореном року (од 
дана пријема рекламације), не отклони неправилности настале у раду уређаја, не усклади 
квалитет изведених радова и/или употребљеног/уграђеног материјала са захтевима 
Наручиоца. 

9 Овлашћење за потписивање  

8.1 Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. 

8.2 Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по 
решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за 
потписивање конкурсне документације.  

8.3 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, и у том случају прилажу овлашћење дато том 
понуђачу, осим образаца бр. 5 и бр. 6. 

8.4 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора 
самостално потписати Образац бр. 5 – Изјава понуђача о независној понуди и Образац 
бр. 6 – Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и 
доставити у понуди. 

9. Подношење понуде  
 

9.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.  

9.2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

9.3. Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 
НАБАВКА И МОНТАЖА КОСЕ ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
СА АДАПТАЦИЈОМ ГЛАВНОГ УЛАЗА У ИСПОСТАВИ ЧУКАРИЦА, БРОЈ НАБАВКЕ 404-1-
321/19-54 - НЕ ОТВАРАТИ".  

9.4. На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своје пословно име, адресу, телефон, 
е–mail адресу и име и презиме одговорног лица. 

9.5. Понуду доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, 
ул. Јована Мариновића бр. 2, на писарници, од 7.30-15.30.  
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9.6. Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 11.10.2019. 
године до 10.30 часова, без обзира на начин како су послате. 

10. Могућност подношења понуде за једну или више партија  

10.1. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

11. Понуда са варијантама  

11.1. Понуда са варијантама није дозвољена.  

12. Рок важења понуде  

12.1. Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 90 дана од    
дана отварања понуда.  

      12.2. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  

13.  Измене, допуне и опозив понуде  

       13.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду.  

       13.2. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду након достављања исте 
под условом да наручилац прими писано обавештење о измени, допуни или опозиву 
пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.  

 13.3. Обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено, 
запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда. Наручилац ће 
ово обавештење прихватити као благовремено уколико је достављено код наручиоца 
пре истека рока за подношење понуда.  

13.4. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да мења своју понуду. У 
случају да након истека рока за подношење понуда, понуђач повуче своју понуду, 
Наручилац ће активирати средство обезбеђења у складу са тачком 5.2 овог Упутства. 
Понуђач је одговоран за сваку штету коју Наручилац претрпи у случају опозива понуде 
након истека рока за подношење понуда.  

14.   Учешће са подизвођачем  

 14.1.  Понуђач може реализовати предмет набавке и преко подизвођача.  

        14.2. Уколико реализује набавку преко подизвођача, понуђач је у обавези и 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.  

14.3. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

14.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира 

на број подизвођача.  

14.5. Извршилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац 

ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције – члан 80. став 12. и 13. 

Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

14.6. Извршилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца - члан 80. став 14. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 

бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
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15.    Заједничка понуда  

15.1. Понуду може поднети и група понуђача.  

15.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 
о:  

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

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

15.3. У случају заједничке понуде понуђачи одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.  

16.   Јавно отварање понуда  

16.1.Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 11.10.2019.године са почетком у 
11.00 часова.  

16.2.Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.  

16.3.Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији 
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

17.  Трошкови припремања понуде  

17.1.Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде (Образац бр.7).  

17.2.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.  

17.3.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.  

18. Неблаговремене понуде  

18.1.Биће размотрене само понуде које су благовремено предате.  

18.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 11.10.2019. 
године до 10.30 часова, без обзира на начин на који су послате.  

18.3 Неблаговремене понуде се неће разматрати.  

18.4 Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

19.   Поверљивост података  

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

19.2 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у 
предметној јавној набавци и неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у 
наставку поступка или касније (сходно чл. 14. ЗЈН-а).  

19.3 Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, одн. који у горњем десном углу садрже 
ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача.  

19.4 Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора бити обележен црвеном бојом, поред 
њега мора бити наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. 

19.5 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин.  

19.6 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

19.7 Информације у вези са прегледом и оценом понуда, као и у вези са предлогом одлуке 
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о додели уговора неће бити обелодањене ниједном понуђачу или било којем другом 
лицу које није званично укључено у процес стручне оцене понуда до тренутка 
објављивања одлуке о додели уговора. 

19.8 Сваки покушај понуђача да утиче на Наручиоца у процесу стручне оцене понуда или 
доношења одлуке о додели уговора, може да доведе до одбијања понуде тог 
понуђача.  

20.  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде  

20.1 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.  

20.2 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњења конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.rfzo.rs)  

20.3 Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Додатне информације и 
појашњења – јавна набавка бр. 404-1-321/19-54 (јавна набавка: Набавка и монтажа 
косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у 
Испостави Чукарица)'' на неки од следећих начина:  

1) путем поште на адресу Наручиоца Јована Мариновића бр. 2, Београд,  

2) путем електронске поште на адресу jovana.stefanovic@rfzo.rs. 

20.4 Тражење додатних информација и објашњења телефоном није дозвољено. 

20.5 Комуникација у поступку предметне јавне набавке ће се вршити у складу са чланом 
20. Закона о јавним набавкама.  

21.  Додатна објашњења од понуђача  

21.1 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.  

21.2 Захтев за објашњењем, као и само објашњење биће искључиво у писaној форми. 
Кроз објашњење се не може тражити, нудити или дозволити никаква измена цене, 
односно измена неког другог битног елемента понуде, осим уколико се ради о 
исправци рачунске грешке уочене од стране Наручиоца током оцене понуда.  

21.3. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача.  

21.4 Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде, а по окончаном поступку отварања понуда. 

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

21.6 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

22.   Критеријум за доделу уговора  

22.1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

22.2. Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих 
понуда буду имале исту цену за предметне радове који су садржани у понуди, 
предност ће имати она понуда понуђача који понуди краћи рок за извршење радова. 

22.3. Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих 
понуда буду имале исту цену и исти рок за извршење радова. предност ће имати она 
понуда понуђача који понуди дужи гарантни рок на изведене радове. 

23. Негативне референце  

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

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

mailto:jovana.stefanovic@rfzo.rs.
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2) учинио повреду конкуренције;  

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

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

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

         -   правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

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

        - исправа о наплаћеној уговорној казни;  

  -  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року;  

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

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

-  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

23.3 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) Закона, 
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

24.    Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа  

24.1 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде  (образац бр. 6 у конкурсној документацији). 

25. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица  

 
25.1 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

26.  Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  

26.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права подноси се 
наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.  

26.2  Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници 
наручиоца, електронском поштом на адресу jovana.stefanovic@rfzo.rs, факсом на број 
(011) 2688 420 и/или 2645 042, или препорученом пошиљком са повратницом, на 
адресу ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд, у радно време Републичког фонда, и 
то од 7.30-15.30. 

26.3 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије 
одређено. Наручилац објављује Обaвештење о поднетом захтеву за заштиту права 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана 
од дана пријема захтева за заштиту права.  

26.4 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
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подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

26.5  Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става (тачка 
23.4), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  

26.6  После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

26.7  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. 

26.8  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.  

26.9 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник 
РС'' бр.124/12, 14/15 и 68/15). Наручилац може да одлучи да заустави даље 
активности у случају подношења захтева за заштиту права и у том случају ће у 
обавештењу о поднетом захтеву за заштиту праву навести да зауставља даље 
активности у поступку јавне набавке. 

26.10 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, на број жиро 
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 97 50-016, 
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју 
се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 
Републике Србије. 

26.11 Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 динара, подносилац захтева је дужан да на 
рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.  

26.12 Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, подносилац захтева 
је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 0,1% 
процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су 
додељени уговори, ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.  

26.13 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о 
јавним набавкама.  

27. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 
 

27.1 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, прихватиће се: 
 

27.1.1 Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да је издата од стране банке и да садржи печат банке, 
(2) да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога, 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши, 
(4) број рачуна: 840-30678845-06, 
(5) шифру плаћања: 153 или 253, 
(6) позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права, 
(7) сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права, 
(8) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата, 
(9) корисник: буџет РС, 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
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27.1.2 Налог за уплату/први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке/поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 27.1.1. 

  
27.1.3 Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор, потписана 

и оверене печатом, која садржи све елемнте из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 27.1.1, 
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води 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 
корисницијавних средстава). 

 
 27.1.4 Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 27.1.1, за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен 
рачун код НБС у складу са законом. 

28.  Одлука о додели уговора  

28.1   Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели 
уговора, осим у нарочито оправданим случајевима када рок за доношење одлуке 
може бити 40 дана од дана отварања понуда. 

    29.   Увид у документацију  

29.1  Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка о чему може поднети писани захтев наручиоцу.  

29.2 Наручилац је дужан да понуђачу који поднесе захтев омогући увид и копирање 
документације из поступка, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз 
обавезу да заштити податке у складу са тачком 20. из овог Упутства.  

30. Рок за закључење уговора 

30.1  Уговор ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана од дана протека 
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 
набавкама.  

30.2 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 о јавним набавкама.  

30.3 Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, односно не достави средство 
обезбеђења за добро извршење посла из тачке 6. овог Упутства, приступиће се 
заључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

31. Измена и допуна конкурсне документације, обустављање поступка јавне набавке  

31.1 Наручилац задржава право да:  

1) измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за 
достављање понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале 
измене или допуне конкурсне документације, објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници (сходно члану 63. Закона о јавним набавкама).  

2) обустави поступак јавне набавке ако установи да ниједна понуда не одговара 
захтевима из конкурсне документације. 

3) обустави поступак јавне набавке ако дође до престанка потребе наручиоца за 
предметним добром. 

32. Измена уговора 

32.1. Након закључења уговора Наручилац може дозволити продужење рока за извршење 
истог у случају: 

32.1.1 Наступања околности више силе, под условим а и на начин дефинисан уговором, о 
чему ће уговарачи сачинити анекс уговора. 

  Околностима више силе сматрају се: 
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(1) природни догађаји који имају карактер више силе (природне катастрофе, пожар, 
поплава,експлозија и др.), 

(2) транспортне несреће, забране увоза, одлуке органа власти, 
(3) прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних 

органа, 
(4) ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила, 
(5) друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или 

актима надлежних органа, за које није одговоран Извршилац, 
(6) друге околности више силе према важећим прописима, односно околности које су 

законом утврђене као виша сила. 
 

 32.1.2 Извођења непредвиђених радова; 
32.2. Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 
5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора (непредвиђени радови). 

 
32.3. Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета набавке, који не може бити већи од 10% од обима првобитно 
уговорених радова (вишкови радова). 
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VI УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

 

1. Услови за учешће у поступку  

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, 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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  

4) да је поштовао обавезе које произлазе 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. 

1.2. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, и то:  

1) да испуњава кадровски капацитет, има у радном односу на одређено или неодређено 
време, или на други начин, у складу са Законом о раду („Сл. гласник“ РС, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), ангажовано најмање: 

                 - 2 (два) лица - грађевинске струке и 1 (једно) лице - електро струке. 

2. Докази који се достављају уз понуду  

2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег регистра;  

2.2. Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  

2.3. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала;  

2.4. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих;  

2.5. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације;  

2.6. Попуњен и потписан образац Изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе 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.  (образац бр. 6 у конкурсној документацији); 

2.7. Уговор о раду/ангажовању у складу са Законом о раду. 
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3. Начин доказивања испуњености услова  

3.1. Докази о испуњености услова могу бити достављени у неовереним копијама.  

3.2. Докази под тачком 2.2 - 2.5 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

3.3. Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 
доставља доказе наведене у тачкама 2.1 – 2.5.  

3.4. Наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели уговора, тражи од 
понуђача чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, 
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

3.5. Уколико понуђач не достави доказ наведен под тачком 2.1 овог упутства, испуњеност 
услова из тачке 1.1 подтачке 1) овог упутства, утврдиће се на основу података доступних у 
бази података која се налази на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

3.6. Уколико понуду подноси група понуђача сваки члан групе понуђача мора да докаже да     
самостално испуњава услове из тачке 1.1., док услов из тачке 1.2. испуњавају заједно. 

3.7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да докаже за сваког 
подизвођача појединачно да испуњава услове из тачке 1.1., док услов из тачке 1.2. само 
за део набавке који је поверен подизвођачу. 

3.8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

НАРУЧИЛАЦ: 
Републички фонд за здравствено осигурање, са седиштем у Београду, ул. Јована Мариновића 
2, који заступа в.д. директорa проф. др Сања Радојевић Шкодрић 
Матични број: 06042945,  
ПИБ 101288707,  
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Наручилац),  

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО: 
/Назив фирме/ __________________________________________________________,  
/адреса/ _______________________________________________________________,  
/име и презиме лица које га заступа/________________________________________.  
Матични број: XXX 
ПИБ: XXXXX 
Број рачуна: XXXXX који се води код ______________________ банке 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
Закључују дана _________ 2019. године 

 

УГОВОР БР.___ 
 

О НАБАВЦИ И МОНТАЖИ КОСЕ ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИДТЕТОМ СА АДАПТАЦИЈОМ ГЛАВНОГ УЛАЗА У ИСПОСТАВИ ЧУКАРИЦА 

 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 
 

- Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке: Набавка и монтажа косе подизне 
платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави 
Чукарица, ЈН број 404-1-321/19-54, у свему у складу са Законом о јавним набавкама 
(’’Службени гласник РС’’, бр. 124/12, 14/15, 68/15); 

-  Извођач доставио Понуду, број _________ од ___.___._____. године,  примљена код 
Наручиоцан под бројем _________ од ___.___._____. године, у свему у складу са 
Конкурсном документацијом, број_________ од ___.___._____. године; 
- Наручилац на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, број  __________________ 
од ___.___._____. године, донео Одлуку о додели уговора_________ од ___.___._____. 
године, на основу које је изабрао Извођача за набавку и монтажу косе подизне платформе 
за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, у свему у 
складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015). 
 

 (варијанта: заједничка понуда) 

-  Извођач је носилац посла следеће групе понуђача _______________________________  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

 

(варијанта: понуда са подизвођачем) 

- Извођач је понуду поднео са следећим подизвођачима ___________________________  

- Извођач је следећи део набавке: ___________________поверио подизвођачу . 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 
 Предмет овог уговора је набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са 
инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, у свему према усвојеној 
Понуди Извођача број _______ од ___.___.____. године, заведена код Наручиоца под бројем 
_______ од ___.___.____. године (у даљем тексту: Понуда Извођача) (Прилог 1.), и Техничкој 
спецификацији садржаној у Конкурсној документацији (у даљем тексту: Техничка спецификација) 
(Прилог 2.), које чине саставни део овог уговора. 
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 Радови из става 1. овог уговора изводе се у свему према Елаборату са анализом мера 
којима се обезбеђује несметан приступ особама са инвалидитеом у објекат РФЗО са проценом 
вредности предвиђених радова, број EL- 815/19, август 2019. године. 
 
 ЦЕНА 

 
Члан 2. 

 
Цена радова из члана 1. овог уговора утврђује се у укупном износу од _______________ 

динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом, које су добијене на основу цена 
из Понуде Извођача.  

 
Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената 

на основу којих су одређене.  
 
Уговорене јединичне цене обухватају трошкове свих претходних и припремних радова, 

материјала, опреме, добара и услуга неопходни за извршење предмета овог уговора, трошкове 
осигурања и све зависне и уобичајене пратеће трошкове. 

 
За извођење уговорених радова Извођач обезбеђује непосредне стручне извршиоце и 

опрему за рад. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом. 
 

 Цена радова из става 1. овог члана је предрачунска и добијена је на основу Предмера 
радова и јединичних цена из Понуде Извођача формираних према тржишним условима на дан 
подношења понуде. 
 

Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу Коначног обрачуна. 

 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да уговорену цену, са припадајућим ПДВ-ом плати Извођачу након 
извршене примопредаје изведених радова у целини, уплатом на текући рачун Извођача бр. 
______________, који се води код ____________________банке, у року од _____ (најкраће 8 дана, 
најдуже 15 дана) од дана издавања рачуна који ће Извођач доставити Наручиоцу.  

 
Обавезну пратећу документацију уз рачун из става 1. овог члана чини Записник о 

примопредаји радова и  Коначан обрачун. 
 

 Извођач се обавезује да рачун из става 1. овог члана, достави Наручиоцу, на адресу ул. 
Јована Мариновића бр. 2, 11000 Београд, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана издавања 
рачуна. 
 
РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 
 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _______ 
дана (најдуже 30 дана) од дана увођења у посао. 
 
 Дан увођења у посао констатује се у Грађевинском дневнику. 
 
 Извођач се обавезује да извођење радова започне на дан увођења у посао. 
 
 Доказ о изведеним радовима је Записник о примопредаји радова, који чини обавезну 
документацију уз рачун. Записник о примопредаји потписују представници Извођача, Наручиоца и 
Стручни надзор. 
 
 У рок за извођење радова из става 1. овог члана урачунати су сви претходни, припремни и 
завршни радови. 
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 Рок за извођење радова из става 1. овог члана може се продужити анексом овог уговора у 
следећим случајевима: 
 

 1. природни догађаји који имају карактер више силе (природне катастрофе, пожар, 
поплава, експлозија и др.), 
 - транспортне несреће, забране увоза, одлуке органа власти, 
 - прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа, 
 - ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила, 
 - друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима 
надлежних органа, за које није одговоран Извођач, 
друге околности више силе према важећим прописима, односно околности које сузаконом утврђене 
као виша сила, 
 - друге околности које не зависе од воље уговорних страна; 
 2. извођења непредвиђених радова по добијању сагласности за извршење непредвиђених 
радова са одобрењем продужетка рока. 
 
 У случају наступања ванредних околности из претходног става овог члана, уговорна 
страна која захтева измену уговора дужна је да докаже основаност тог захтева. 
 
 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач подноси 
Наручиоцу/организационој јединици Наручиоца у писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана 
сазнања за наступање ванредних околности из става 8. овог члана. 
 
 Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после 
истека рока предвиђеног за реализацију уговора. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

Члан 5. 
 
 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе ажурно и квалитетно са довољним 
бројем непосредних извршилаца, у складу са техничким прописима, нормативима и стандардима 
на које се ти прописи позивају, актима Наручиоца, и у складу са овим уговором, уважавајући 
правила струке, професионално и савесно, а нарочито да: 
 

- изврши све припремне радове и организује градилиште (ограђивање градилишном 
оградом, израда, постављање градилишне табле и др.); 

- осигура градилиште и запослене код овлашћеног осигуравајућег друштва, као и да 
обезбеди градилиште применом прописаних мера заштите - полису обавезно доставити на 
дан увођења у посао; 

 - о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и уграђује материјал 
снабдевен сертификатима квалитета и атестима који се захтевају по важећим прописима и 
мерама за радове који су предмет овог уговора; 

 - омогући несметано вршење стручног надзора и поступа по налозима и упутствима 
Стручног надзора и Наручиоца; 

 - динамику извођења радова договори са Испоставом Чукарица, односно корисником 
објекта; 

 - обезбеди несметан рад запосленима у објекту Наручиоца, несметан приступ странкама, 
и заштиту од повреда запослених и странака током извођења радова; 

- обезбеди адекватну опрему за рад и заштиту на раду за сва лица која је ангажовао; 

 - обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу обезбеђења сигурности 
објекта и радова, опреме, непосредних запослених извршилаца и других лица као и да 
примени мере заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, да се стара о њиховој 
примени; 

 - решењем одреди одговорно лице извођача радова и да о томе обавести Наручиоца у 
писменој форми; 

 - достави Наручиоцу списак лица, непосредно ангажованих на извођењу радова који су 
предмет овог уговора, као и да без одлагања обавештава Наручиоца о свим променама; 

 - у току извођења радова уредно, по важећим позитивноправним прописима води 
грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције; 

 - по завршетку радова, са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, 
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опрему и средства за рад, као и да очисти градилиште, 

 - по завршетку радова одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, обавести Наручиоца и 
Стручни надзор да су радови изведени и приступи примопредаји и коначном обрачуну, 

 - непосредно учествује у заједничкој комисији за примопредају радова и комисији за 
израду коначног обрачуна, 

 - обезбеди документацију за исходовање евентуално потребних сагласности/дозвола 
надлежних органа, поступи по налозима и упутствима тих органа.  
 
 Уколико Извођач у току извођења радова уочи недостатке на објекту и/или у Техничкој 
документацији који се могу неповољно одразити на ток извођења радова или функционалност 
објекта, дужан је да без одлагања о томе обавести Наручиоца и Стручни надзор. У супротном, 
уколико се након примопредаје радова установе недостаци који су последица грешке или погрешне 
процене Извођача, Извођач је одговоран за штету коју би Наручилац/Филијала у том случају 
претрпео. 
 
 Извођач је обавезан да примењује све прописе из области безбедности и здравља на 
раду, у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (’’Службени гласник РС’’, 
бр.101/2005, 91/2015, 113/2017 - други закони), прописе из области заштите од пожара у складу са 
Законом о заштити од пожара (’’Службени гласник РС’’, бр.111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018-
други закони), као и све друге прописе којима се регулише област из које је предмет јавне набавке. 
 

Члан 6. 
 

Извођач се обавезује да одреди лице одговорно за комуникацију са Наручиоцем у току 
извршења овог уговора и да податке о имену тог лица, број телефона, факс, e-mail адресу и друге 
неопходне податке благовремено достави Испостави Чукарица. 

 
 Уговарачи су сагласни да ниједна уговорна страна нема право да овај уговор или неко од 
својих права и обавеза из овог уговора пренесе/уступи трећем лицу. 
 
КЛАУЗУЛА ПОВЕРЉИВОСТИ 

 
Члан 7. 

 
Извођач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са извршењем овог 

уговора неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће 
открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз 
претходну сагласност Наручиоца/организационе јединице Наручиоца. 

 
Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Извршилац дужан да 

саопшти у складу са позитивноправним прописима. 
 

 У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности 
Наручиоца/организационе јединице Наручиоца, Извођач је дужан да без одлагања о томе обавести 
Наручиоца/организациону јединицу Наручиоца, а у случају да је Наручилац/организациона 
јединица Наручиоца,том приликом претрпео штету, Извођач је дужан да је накнади. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 8. 
 

 Наручилац/организациона јединица Наручиоца се обавезује да омогући несметани приступ 
објекту у утврђено време. 

 
 Наручилац/организациона јединица Наручиоца се обавезује да одреди лице да у име и за 
рачун Наручиоца/организационе јединице Наручиоца врши сталне усмене консултације са 
Извођачем, контролу извршења уговора, као и да учествује у примопредаји радова и издати рачун 
Извођача парафира, чиме потврђује да су радови који су предмет овог уговора изведени под 
уговореним условима и на уговорени начин. 
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КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА/ ГАРАНТНИ РОК 

 
Члан 9. 

 
Наручилац обезбеђује вршење Стручног надзора над извођењем радова који су предмет 

овог уговора.  
 
Извођач је дужан да Стручном надзору/Наручиоцу пружи доказе о квалитету изведених 

радова и употребљеног/уграђеног материјала и да Стручном надзору/Наручиоцу омогући контролу. 
 
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног/уграђеног материјала врши се 

приликом примопредаје изведених радова. 
 
Уколико Извођач није омогућио Стручном надзору/Наручиоцу да врши контролу квалитета 

изведених радова и/или употребљеног/уграђеног материјала трошкови накнадне контроле падају 
на терет Извођача. 
  
 У случају несагласности Стручног надзора/Наручиоца са доказима из става 2. овог члана, 
извршиће се накнадна контрола од стране овлашћене независне институције. Трошкови накнадне 
контроле падају на терет уговарача чији налаз није потврђен. 
 

Члан 10. 
 

Извођач гарантује квалитет изведених радова у року од ________ године (минимум 2 године) 

од дана примопредаје радова. 
 
Уговарачи су сагласни да гарантни рок из става 1. овог члана почиње да тече од дана 

потписивања Записника о примопредаји радова. 
 

 Гаранција из става 1. овог члана подразумева обавезу Извођача да у гарантном року, на 
позив Наручиоца/организационе јединице Наручиоца отклони све недостатке настале као 
последица активности Извођача, неквалитетно изведених радова и/или употребљеног/уграђеног 
материјала, осим уколико су недостаци настали као последица неправилног поступања Наручиоца. 
 
             За уграђену опрему важи гаранција произвођача. 

 
Члан 11. 

 
Уколико уговорени радови нису изедени на уговорени начин, односно имају видљиве мане, 

овлашћено лице Наручиоца/организационе јединице Наручиоца, или лице из члана 8. став 2. овог 
уговора, у року од 3 (три) дана од дана утврђивања постојања мана о томе ће писмено, а у случају 
хитности усмено обавестити Извођача, или лице из члана 6. став 1. овог уговора, са захтевом за 
отклањање недостатака о трошку Извођача. 

 
Уколико се након изведених радова, у поступку контроле од стране Стручног надзора 

/Наручиоца/организационе јединице Наручиоца установе недостаци изведених радова и/или 
употребљеног/уграђеног материјала који нису били видљиви (скривене мане), овлашћено лице 
Наручиоца/организационе јединице Наручиоца, у року од 5 (пет) дана од дана утврђивања 
постојања недостатака, о томе ће писмено, а у случају хитности усмено, обавестити Извођача, или 
лице из члана 6. став 1. овог уговора, са захтевом за отклањање недостата као трошку Извођача. 

 
Уколико Извођач не отклони недостатке из става 1. и/или става 2. овог члана ни у року од 8 

(осам) дана од дана пријема поновљеног писменог позива, Наручилац/организациона јединица 
Наручиоца, може да реализује средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року, у ком случају се Извођач обавезује да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од 
дана пријема писменог позива Наручиоца, достави ново средство финансијског обезбеђења на 
преостали износ са роком важења 30 дана дуже од гарантног рока. 

 
 Уколико је Наручилац због поступања Извођача супротно ставу 1, 2 и 3 овог члана претрпео 
штету која је већа од вредности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 
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гарантном року, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. 
 
 
НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
 

Члан 12. 
 

Уколико у току извођења уговорених радова настане потреба за извођењем непредвиђених 
или накнадних радова, Извођач је дужан да застане са извођењем радова и да о околностима и 
разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања, писмено обавести 
Стручни надзор и Наручиоца. 

 
Извођач може приступити извођењу непредвиђених радова тек по добијању писмене 

сагласности Наручиоца.  
 
Непредвиђени радови, у смислу овог уговора, су они радови који нису уговорени а који се 

морају извести. 
 
Накнадни радови, у смислу овог уговора, су они радови који нису уговорени и који нису 

нужни за извршење овог уговора, а чије извођење Наручилац захтева. 
 
Извођач је дужан да на основу писменог налога Стручног надзора изведе непредвиђене 

радове по добијању сагласности Наручиоца, с тим да вредност радова у том случају не може прећи 
5% од првобитно уговорене цене, о чему ће уговарачи закључити анекс овог уговора. У супротном, 
трошкове тих радова сносиће Извођач. 

 
Извођач може без писменог налога Стручног надзора извести непредвиђене радове који су 

нужни за обезбеђење стабилности објекта или за спречавање настанка штете уколико због 
хитности или других оправданих разлога није био у могућности да за извођење тих радова 
претходно обезбеди писмени налог Стручног надзора. 

 
 У случају наступања околности из става 5. овог члана Извођач је дужан да без одлагања о 
непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извођење у току, као и о разлозима који су 
узроковали њихово извођење, писмено обавести Наручиоца, ради прибављања накнадне 
сагласности и закључења анекса овог уговора. 
 

Члан 13. 
 

У случају потребе за извођењем накнадних радови, Извођач се обавезује да Стручном 
надзору и Наручиоцу, уз обавештење из члана 12. став 1, достави опис радова које је потребно 
извести са структуром цене. 

 
Структура цене из става 1. овог члана обухвата јединицу мере, количину, јединичну цену и 

укупну цену накнадних радова без и са ПДВ-ом. 
 

У случају наступања околности из става 1. овог члана Наручилац може поступити у складу 
са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 
68/15). 

 
 Уколико су у Коначном обрачуну приказани непредвиђени и/или накнадни радови који су 
изведени без сагласности Наручиоца, Наручилац их неће признати нити надокнадити. 
 
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 
 

Члан 14. 
 

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем уговорених радова у 
већем обиму (вишкови радова), Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено о 
томе обавести Стручни надзор и Наручиоца. 

 
Извођач може извести вишкове радова само уколико је прибавио претходну писмену 

сагласност Стручног надзора. 
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 Стручни надзор не може дати налог за извођење вишкова радова без претходне писмене 
сагласности Наручиоца. 
 

По добијању писмене сагласности Стручног надзора, Извођач ће извести вишкове радова 
према уговореним јединичним ценама, у обиму који не може бити већи од 10% од обима првобитно 
уговорених радова. У супротном, трошкове тих радова сносиће Извођач. 

 
У случају потребе за извођењем вишкова радова, Наручилац и Извођач закључиће анекс 

овог уговора, којим ће регулисати повећање обима предмета набавке и повећање вредности овог 
уговора. 

 
Извођење вишкова радова није од утицаја на рок за завршетак радова. 
 

 Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова (мањкови 
радова), дозвољена су под условом да је Извођач прибавио писмену сагласност Стручног надзора 
на образложени предлог. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 15. 
 

Уговарачи су сагласни да је Извођач на захтев Наручиоца у обавези да на име уговорне 
казне плати Наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене радова за сваки дан закашњења, 
уколико својом кривицом не изведе уговорене радове у уговореном року, с тим да укупан износ 
уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене цене.  

 
Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова, и то са даном 

сачињавања Записника о примопредаји радова. 
 
Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним обрачуном изведених 

радова. 
 

 Уколико је Наручилац због закашњења Извођача са извођењем или са предајом 
изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати 
разлику до потпуне накнаде штете. 
 
НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 16. 
 

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини на имовини Наручиоца 
својом кривицом или грубом непажњом. 

 
Уколико Наручилац у току извршења овог уговора претрпи штету која је последица 

неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју је 
Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади. 
 
 Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана 
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о чему ће се 
сачинити записник. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 17. 
 

 Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана завршетка 
радова који су предмет овог уговора о томе писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца. 
 

Дан завршетка радова је дан који је Извођач радова навео у писменом обавештењу из 
става 1. овог члана. 

 
Дан завршетка радова констатује Стручни надзор уписом у Грађевински дневник. 
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Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
писменог обавештења из става 1. овог члана приступе примопредаји и коначном обрачуну. 

 
Уговарачи су сагласни да заједничка комисија (Комисија за примопредају) изврши 

примопредају изведених радова о чему ће сачинити Записник о примопредаји радова, као и да 
сачини Коначан обрачун изведених радова. 

 
Комисију из става 5. овог члана образује Наручилац. 
 
Комисију из става 5. овог члана чине 2 (два) представника Наручиоца, 2 (два) представника 

Извођача, од којих један мора да буде одговорно или овлашћено лице Извођача које је било 
одговорно за извођење радова и један представник Стручног надзора. 

 
Извођач се обавезује да сачини Коначан обрачун који ће доставити Комисији из става 5. 

овог члана пре отпочињања примопредаје ради усклађивања са стварно изведеним радовима и 
количинама. 

 
Извођач је обавезан да по извршеном усклађивању, без одлагања, изда Наручиоцу 

усаглашен Коначни обрачун која садржи податке о количинама и ценама изведених радова и 
употребљеном/уграђеном материјалу, као и износу за плаћање. 

 
Након извршене примопредаје радова, на основу Записника о примопредаји радова и 

усаглашеног Коначног обрачуна, Извођач ће издати Наручиоцу рачун уз који доставља Записник о 
примопредаји и Коначан обрачун.  

 
Уговарачи су сагласни да Записник о примопредаји радова садржи нарочито: 

-податак да ли су радови изведени у складу са уговором, позитивноправним прописима и 
правилима струке, 

- податак да ли су предати сви атести и налази које је Извођач у обавези да достави,  
-податак да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, 
-попис радова које Извођач о свом трошку мора да доради, поправи или поново изведе и у 

ком року, 
-податке о техничким питањима о којима уговарачи нису постигли сагласност, 
-констатацију о примопредаји тражених доказа о квалитету изведених радова и 

употребљеног/уграђеног материјала, 
-датум завршетка радова и датум извршене примопредаје. 

 
Уговарачи су сагласни да Коначан обрачун садржи нарочито: 

-вредност стварно изведених радова према уговореним јединичним ценама, 
-констатацију о евентуалном прекорачењу уговореног рока за извођење радова, 
-износ евентуалне уговорне казне и/или накнаде штете са урачунатом ценом прекорачења 

уговореног рока и уговорне казне, 
-укупан износ коначне цене за плаћаење изведених радова, 

 -податке о чињеницама о којим уговарачи нису постигли сагласност. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 18.  
 
 Извођач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу блано 
соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно 
уговорене вредности без ПДВ-а. 
 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 
Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, под уговореним 
условима и на уговорени начин. 

 
Рок важења менице из става 1. овог члана је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење уговорне обавезе. 
 

Извођач се обавезује да уз издати рачун Наручиоцу преда блано соло меницу као средство 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности стварно 
изведених радова по Коначном обрачуну, без ПДВ-а. 
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Наручилац/организациона јединица Наручиоца ће реализовати средство обезбеђења за 

отклањање недостатка у гарантном року уколико изабрани понуђач у року из члана 11. овог 
уговора, рачунајући од дана пријема рекламације Наручиоца, не усклади квалитет изведених 
радова и/или употребљеног/уграђеног материјала са захтевима Наручиоца. 

 
  Рок важења менице из става 4. овог члана је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.  
 

 Извођач се обавезује да уз менице из става 1. и 4. овог члана преда и копије картона са 
депонованим потписом овлашћеног лица Извођача које је меницу потписало, копију Захтева за 
регистрацију менице оверену од пословне банке и овлашћење Наручиоцу да менице може 
попунити у складу са овим уговором. 
 
ИЗМЕНА УГОВОРА 
 

Члан 19. 
 

Уговарачи су сагласни да се рок за извођење радовa може продужити у случају наступања 
ванредних околности из члана 4. овог уговора, о чему ће уговарачи сачинити анекс овог уговора. 

 
Уговарачи су сагласни да се обим радова може повећати (непредвиђени радови) на начин и 

под условима из члана 12. овог уговора, о чему ће уговарачи сачинити анекс овог уговора. 
 

 Уговарачи су сагласни да се може повећати обим уговорених радова (вишкови радова) на 
начин и под условима из члана 13. овог уговора. 

 
РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 20. 
 

Свака уговорна стране може једнострано раскинути овај уговор у случају наступања 
околности (промењене околности) које не зависе од воље уговорних страна и које отежавају или 
онемогућавају извршење уговора, који производи правно дејство даном пријема писменог 
једностраног раскида уговора. 

 
Уговорна страна која у случају наступања промењених околности из става 1. овог члана 

намерава да раскине уговор дужна је да о својој намери обавести другу уговорну страну одмах по 
сазнању о наступању тих околности. У супротном, одговара за штету коју је друга уговорна страна 
претрпела.  

 
Уговарачи су сагласни да у случају једностраног раскида уговора од стране Извођача, 

Наручилац задржава право да поднесе на наплату средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла.  

Члан 21. 
 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора:  
- ако је над Извођачем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације који није 

последица статусне промене;  
- ако Извођач неоправдано не отпочнe са извођењем радова ни у року од 3 (три) дана од 

дана увођења у посао и/или неоправдано прекине да изводи радове који су предмет овог уговора 
(сматраће се да је Извођач прекинуо да изводи радове уколико исте неоправдано не изводи дуже 
од 5 (пет) дана);  

- ако Извођач пренесе или уступи овај уговор или неко од својих права и обавеза из овог 
уговора трећем лицу, супротно члану 6. став 2. овог уговора;  

- ако Извођач поступи супротно члану 9. и 11. овог уговора.  
 

У случају из става 1. овог члана Наручилац ће сачинити Записник о обиму и врсти до тада 
изведених радова и Коначан финансијски обрачун без учешћа представника Извођача. 

У случају из става 1. овог члана Наручилац/Филијала ће Извођачу платити изведене радове 
закључно са даном сачињавања Записника из става 2. овог члана, по Коначном финансијском 
обрачуну, уколико изведени радови исти представљају техничко-технолошку целину и ако се као 
такви могу користити. 
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 У случају раскида уговора за који је одговоран Извођач, Извођач је дужан да изведене 
радове заштити од пропадања, о свом трошку. У супротном Наручилац/Филијала ће сносити 
трошкове само нужних мера заштите, а остале трошкове сносиће Извођач. 
 

Члан 22. 
 

Уколико изведени радови и/или употребљени/уграђени материјал имају недостатке услед 
којих радови који су предмет овог уговора нису у потпуности санирани и/или су изведени супротно 
позитивноправним прописима и/или изричито уговореним условима, Наручилац може, без 
претходног остављања накнадног рока Извођачу за отклањање тих недостатака, једнострано 
раскинути овај уговор. 

 
Раскид уговора из става 1. овог члана производи правно дејство даном достављања 

писменог обавештења о раскиду уговора Извођачу. 
 

 У случају наступања околности из става 1. овог члана Наручилац има право на наплату 
средства финснијског обезбеђења за добро извршење посла у пуном/преосталом износу и право 
на накнаду штете. 

Члан 23. 
 

  Уговарачи су сагласни да се овај уговор може споразумно раскинути. 
 

 Уговарачи су сагласни да споразумом из става 1. овог члана реше сва спорна питања 
настала у вези са раскидом уговора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДВЕ 

Члан 24. 
 

Овај уговор је закључен даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна. 
 

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше 
мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у 
Београду. 
 
 У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог 
уговора примењиваће се одредбе, Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, 
Посебних узанси о грађењу и других позитивноправних прописа. 
 

Члан 25. 
 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку 
уговорну страну. 

 
                    Наручилац                                                                                                 Извођач 
               Републички фонд 
        за здравствено осигурање 
      ________________________                                                                    _______________________ 
               в. д. директора                                                                                               директор 
Проф. др Сања Радојевић Шкодрић 

 
НАПОМЕНА: 
Модел уговора се не попуњава. 
Модел уговора потписати, чиме понуђач потврђије да је у свему сагласан са садржином уговора 
које ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, модел уговора се потписује у складу са Споразумом који је саставни део понуде 
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ОБРАЗАЦ БР. 1 - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив предмета набавке: Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са 
инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН број 404-1-321/19-54 

 

Назив понуђача   

Седиште понуђача  
(град, општина и адреса) 

  

Особа за контакт   

Име и презиме директора   

Име и презиме законских 
заступника 

  

Телефон и мобилни телефон   

Факс   

Електронска пошта   

Назив банке   

Текући рачун понуђача   

Матични број понуђача   

Порески идентификациони 
број 

  

 

 

Напомена:   

Образац се попуњава у случају када понуђач самостално подноси понуду или када понуђач 
подноси понуду са подизвођачем, у супротном исти не треба попунити и доставити.
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ОБРАЗАЦ БР. 2 - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Назив предмета набавке: Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са 
инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН број 404-1-321/19-54 
 

Назив учесника у заједничкој 
понуди 

  

Седиште учесника у 
заједничкој понуди (град, 

општина и адреса) 
  

Особа за контакт   

Име и презиме директора   

Име и презиме законских 
заступника 

  

Телефон и мобилни телефон   

Факс   

Електронска пошта   

Назив банке   

Текући рачун учесника у 
заједничкој понуди 

  

Матични број учесника у 
заједничкој понуди 

  

Порески идентификациони 
број 

  

Назив учесника у заједничкој 
понуди 

  

Седиште учесника у 
заједничкој понуди (град, 

општина и адреса) 
  

Особа за контакт   

Име и презиме директора   

Име и презиме законских 
заступника 

  

Телефон и мобилни телефон   

Факс   

Електронска пошта   

Назив банке   

Текући рачун учесника у 
заједничкој понуди 

  

Матични број учесника у 
заједничкој понуди 

  

Порески идентификациони 
број 

  

 
Напомена: 

 
 Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде, у супротном исти не треба 
попунити и доставити.  

 Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно 
је наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.  
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ОБРАЗАЦ БР. 3 - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
Назив предмета набавке: Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом 
са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН број 404-1-321/19-54 
 

Назив подизвођача   

Седиште подизвођача  
(град, општина и адреса) 

  

Особа за контакт   

Име и презиме директора   

Име и презиме законских 
заступника 

  

Телефон и мобилни телефон   

Факс   

Електронска пошта   

Назив банке   

Текући рачун подизвођача   

Матични број подизвођача   

Порески идентификациони број   

 
 
Напомена: 

 
Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем, у супротном исти не 
треба попунити и доставити.  

Уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је наведени образац 
копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.  
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ОБРАЗАЦ БР. 4 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

Назив предмета набавке: Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са 

инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН број 404-1-

321/19-54 

 

Као понуђач ________________________/назив понуђача или члана групе понуђача/ у 
јавној набавци: Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са 
адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН број 404-1-321/19-54, на основу Позива 
за подношење понуде објављеног на Порталу јавних набавки дана 26.09.2019. године, 
подносим понуду како следи: 

I Понуда се подноси: (заокружити) 

А. САМОСТАЛНО 

Б. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

1. ___________________________________________________  

2. ___________________________________________________  

3. ___________________________________________________  

 (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

 
В. СА ПОДИЗВОЂЕЧЕМ:  

1. Назив подизвођача 

______________________________________________________________ 

 (навести назив и седиште подизвођача) 

2. Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу ___________ 

3. Део предметне набавке који ће извршити подизвођач 

______________________________________________________________ 

 
II Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре:         

     ДА                          НЕ                               

   (заокружити ДА или НЕ) 

 

У _____________________      Овлашћено лице понуђача: 

дана __________________           ___________________________ 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача потписује образац, у складу са 
потписаним споразумом који је прилог заједничке понуде. 



Страна 36 од 46 

 

ОБРАЗАЦ БР. 4.1 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – НАБАВКА И МОНТАЖА КОСЕ ПОДИЗНЕ ПЛАТФОРМЕ 
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СА АДАПТАЦИЈОМ ГЛАВНОГ УЛАЗА У ИСПОСТАВИ ЧУКАРИЦА, ЈН БРОЈ 404-1-321/19-54 

 
Назив и седиште понуђача: _______________________________________________________________________________  

Број и датум понуде: __________________________________________________________________       

Матични број понуђача: ______________________ ПИБ понуђача ___________________________ 

 

 

 

I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
 

Редни 

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

по јединици 

мере 

Јединична 

цена у 

динарима са 

ПДВ-ом по 

јединици 

мере 

Укупна цена у 

динарима без 

ПДВ-а 

Укупна цена у 

динарима са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7=(5*4) 8=(7+ПДВ) 

1. ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ       

1.1. прикупљање/одвоз шута по завршетку радова; паушал 1     

1.2. завршно чишћење/прање објекта. паушал 1 
    

 ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО:   

2. ДЕМОНТАЖА/РУШЕЊЕ   
    

2.1. 

демонтажа стаклене преграде са улазним вратима. 
Демонтирану преграду склопити, утоварити на камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор 

паушал 1 
    

2.2. 

демонтажа стаклене преграде на унутрашњој страни 

ветробрана. Демонтирану преграду склопити, утоварити на 

камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор 

паушал 1 
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 ДЕМОНТАЖА/РУШЕЊЕ УКУПНО:   

3.  ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА   
    

3.1. 

набавка и уградња фасадне стаклене преграде са 

двокрилним улазним вратима од алуминијумских профила, 

светле ширине мин. 183 cm, светла висина 200 cm. Врата 

израдити од неломљивог стакла у раму од елоксираног 

алуминијума са вишекоморним системом профила, са термо 

прекидом, испуном и системом заптивања EPDM гумом. 

Врата треба да буду обезбеђена физичком запреком на 

висини од 90 cm и означена на висини од 140 до 160 cm 

знаком приступачности особама са инвалидитетом 

(контрасна трака). Са спољашње стране сачувати изглед 

(боја, ширина профила) преграде и уклопити је у свему са 

постојећом фасадом 

ком. 1 
    

3.2. 

набавка и уградња стаклене преграде (оквирне дим. 3,3х3,6 

m) са двокрилним вратима светле ширине мин. 183 cm, 

светла висина 200 cm, на унутрашњој страни ветробрана. 

Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са 

вишекоморним системом профила и ојачаног челичним 

нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања 

EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са 

два кључа, три шарке и боја врата, бела. Врата застаклити 

стаклом дебљине 5 mm и дихтовати гумом 

ком. 1 
    

 ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА УКУПНО: 
  

4. БРАВАРСКИ РАДОВИ   
    

4.1. 

израда/набавка и монтажа склопиве платформе (дим. 

140х150 mm) на горњем подесту ветробрана од челичног 

ребрастог лима d=3 mm. Платформу опремити оковом за 

подизање у веертиклани положај у случају када се подизна 

рампа не користи.  

ком. 1 
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 БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПО:   

5. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ   
    

5.1. 

израда наставка преградног зида (оквирне дим. 40х25 cm у 

основи) од гипскартона на металној потконструкцији. У 

састав потконструкције додати и потконструкцију за 

фиксирање стаклене преграде ветробрана. Саставе 

обрадити глет масом и бандаж тракама, а углове обрадити L 

профилима. 

паушал 1 
    

 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:   

I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО:   

 
 
II ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Редни 

број 
Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

по јединици 

мере 

Јединична 

цена у 

динарима са 

ПДВ-ом по 

јединици 

мере 

Укупна цена у 

динарима без 

ПДВ-а 

Укупна цена у 

динарима са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7=(5*4) 8=(7+ПДВ) 

1. 

израда/набавка и уградња косе подизне платформе унутар 

простора ветробрана која се креће изнад степеница. 

Подизна платформа се састоји од: носеће платформе, 

покретног механизма и шина-вођица. Шине-вођице се 

израђују од специјално обликованих НОР профила који носе 

елементе платформе: озубљену летву за пренос снаге 

погона, клизеће односно аксијалне и радијалне точкове 

платформе, флексибилни пратећи кабел. Шину носе 

вертикални челични носачи чије стопе се анкер вијцима 

паушал 1     
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причвршћују за под објекта, односно газну површину 

степеница. Све приступне површине шине су равне и глатке, 

а ивице оборене и завршно обрађене. Спољне површине 

шине и носача су заштићене основном и завршном бојом. На 

крају шине постављени су крути и чврсти браници тако да не 

постоји могућност да мобилна јединица напусти шину. 

II ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:   

 
УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А (I+II): ____________________ динара. 
 
УКУПНА ЦЕНА У ДИНАРИМА СА ПДВ-ОМ (I+II): ____________________ динара. 
 
Стопа ПДВ-а (изражена у процентима) _________ %.                      
                            

Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде. (рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана). 
 

Рок плаћања рачуна је ___________ дана од дана издавања рачуна (најкраће 8 дана а најдуже 15 дана). 
 

Рок за извршење радова је_________ дана од дана увођења у посао.(не може бити дужи од 30 дана). 
 

Гарантни рок  ___________ године од дана примопредаје изведених радова. (најмање 2 године). 
 
 

У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 

дана __________________  _________________________ 

 

 
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача потписује образац, у складу са потписаним споразумом који је прилог заједничке понуде. Начин уноса цене: У колону 5 уноси се цена без ПДВ-а по јединици мере за за 

радове наведене у колони 2, у колону 6 уноси се цена са ПДВ-ом по јединици мере за за радове наведене у колони 2, у колону 7 уноси се укупна цена без ПДВ-а за количину наведену 
у колони 4, док се у колону 8 уноси укупна цена са ПДВ-ом за количину наведену у колони 4. 
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ОБРАЗАЦ БР. 5 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. Закона _______________________________________________  

(Назив понуђача или члана групе понуђача)  
даје: 

 

 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке: Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са 
адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН број 404-1-321/19-54, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

У _____________________ Овлашћено лице понуђача: 

  

дана __________________                                   _________________________________ 
 
 
 

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 доставити Изјаву, која 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача. 
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ОБРАЗАЦ БР. 6 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

У складу   са   чланом   75.   став   2.   Закона   о   јавним   набавкама,  
_________________________________________ /назив понуђача или члана групе понуђача/ даје: 

 

 

ИЗЈАВУ 
 
да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке: Набавка и монтажа косе подизне 

платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН 

број 404-1-321/19-54, поштовао обавезе које произлазе 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. 

 
 
 
 

 

У _____________________ Овлашћено лице понуђача: 

  

дана __________________        ___________________________________ 
    
 
 
 

 

Напомена: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора доставити Изјаву, 
која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача. 
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ОБРАЗАЦ БР. 7 - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15), а сходно члану 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 
86/15), као понуђач ____________________________ уз понуду прилажем,  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

За јавну набавку: Набавка и монтажа косе подизне платформе за особе са инвалидитетом са 
адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН број 404-1-321/19-54 

Трошкови прибављања средстава 
обезбеђења  

_________________ динара без ПДВ-а 

Укупни трошкови без ПДВ 

_________________ динара 

ПДВ _________________ динара 

Укупни трошкови са ПДВ _________________ динара 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико 
наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, 
сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) 

 

У _____________________          Овлашћено лице понуђача: 

дана __________________       _____________________________________ 
 
Напомена: 
 

- Образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и 

који тражи да му их наручилац надокнади.  

- Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15).   
- Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му 

надокнади трошкове.  

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача потписује образац, у складу са 

потписаним споразумом који је прилог заједничке понуде.  
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ОБРАЗАЦ БР. 8 - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
На основу Закона о ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 

"Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) издајемо: 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 
 

Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и без 
протеста, следећих идентификационих ознака: 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

(словна)          (нумеричка) 
 

У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке: Набавка и монтажа косе подизне 
платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН 
број 404-1-321/19-54, по позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана 
26.09.2019. године. 
 
Овлашћујемо Републички фонд за здравствено осигурање као НАРУЧИОЦА у поступку јавне 
набавке Р.Б. 404-1-321/19-54 да ову меницу може искористити до износа од 2% од укупно понуђене 
цене без ПДВ-а, што износи:_____________________________ динара без ПДВ-а  (словима: 
________________________________________). 
 

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна: 
 

_______________________ ____________________ 

     Број текућег рачуна Назив банке 
 
Услови под којима Републички фонд за здравствено осигурање може активирати средство 

обезбеђења за озбиљност понуде: 
 

1. да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача 
у обрасцу за понуду;  

2. да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода 
важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор;  

3. не достави средство обезбеђења за добро извршење посла.  
 
Важност меничног овлашћења је ___ (словима) __________________ дана од дана истека 
рока важења понуде.(не може бити краће од 30 дана) 
  

 Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обезбедићемо 
продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен рок 
важења понуде. 

 

   
Место и датум: 
  

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

  

   

 
 

 
 
 



Страна 44 од 46 

 

 

ОБРАЗАЦ БР. 8А - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
На основу Закона о ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 

"Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) издајемо: 
 

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОRИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

 
Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и без 
протеста, следећих идентификационих ознака: 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

(словна)          (нумеричка) 
 

У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке: Набавка и монтажа косе подизне 
платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН 
број 404-1-321/19-54, по позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана 
26.09.2019. године. 
 
Овлашћујемо Републички фонд за здравствено осигурање као НАРУЧИОЦА у поступку јавне 
набавке Р.Б. 404-1-321/19-54 да ову меницу може искористити до износа од 10% од укупне 
вредности уговора ПДВ-а, што износи:_____________________________ динара без ПДВ-а  
(словима: ________________________________________). 
 

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна: 
 

_______________________ ____________________ 

     Број текућег рачуна Назив банке 
 

Републички фонд за здравствено осигурање може активирати средство обезбеђења за добро 
извршење посла у случају да понуђач не извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен 
закљученим уговором 

 
Важност меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора. (не 
може бити краће од 30 дана) 

  
 Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока за реализацију уговора, 
обезбедићемо продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за који је 
продужен рок важења уговора. 

 

   
Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача 

  

   

 

 
Напомена: Менично овлашћење за добро извршење посла није потребно доставити уз 
понуду. 
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ОБРАЗАЦ БР. 8Б - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ 
РОКУ 

 
На основу Закона о ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 

"Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) издајемо: 
 

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

 
Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ 

РОКУ  
 

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и без 
протеста, следећих идентификационих ознака: 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

(словна)          (нумеричка) 
 

У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке: Набавка и монтажа косе подизне 
платформе за особе са инвалидитетом са адаптацијом главног улаза у Испостави Чукарица, ЈН 
број 404-1-321/19-54, по позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана 
26.09.2019. године. 
 
Овлашћујемо Републички фонд за здравствено осигурање као НАРУЧИОЦА у поступку јавне 
набавке Р.Б. 404-1-321/19-54 да ову меницу може искористити до износа од 10% од вредности 
коначно изведених радова по Коначном обрачуну, без ПДВ а, што износи: 
_____________________________ динара без ПДВ-а  (словима: ____________________________). 
 

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна: 
 

_______________________ ____________________________ 

     Број текућег рачуна Назив банке 
 

Републички фонд за здравствено осигурање може активирати средство обезбеђења за отклањање 
грешака у гарантном року уколико Менични дужник, у уговореном року, под уговореним условима и 
на уговорени начин, по рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет изведених радова и/или 
употребљеног/ уграђеног материјала са захтевима Наручиоца. 

 
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека 
гарантног рока 

  
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока за реализацију уговора, обезбедићемо 
продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана 
је продужен гарантни рок. 

 

   
Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача 

  

   

 

 
Напомена: Напомена: Менично овлашћење потписати. Доставља се уз рачун 
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ОБРАЗАЦ БР. 9 - ЗАПИСНИК О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 

 
 

ЗАПИСНИК 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
Сачињен дана ______________ у просторијама Наручиоца, у _____________________________  
 
 
Обилазак локације и увид у техничку документацију извршио је овлашћени представник  
 
понуђача____________________________________________________________________________  
(навести штампаним словима име и презиме овлашћеног лица привредног друштва), на основу  
 
Овлашћења, број ___________________, од__________________________________, у име  
 
____________________________________________________________________________________, 
             (навести штампаним словима назив привредног друштва) 
 
дана ____________, у периоду од ________ до _________ часова. 
 
 
Увид је извршен у присуству представника Наручиоца  
 
__________________________________________________________________________________   
                       (име и презиме представника Наручиоца штампаним словима) 
 
 
 
 
Место и датум _________________________ 
 
 
Представник понуђача ___________________________________(потпис) 
 
 
 
 
Представник Наручиоца__________________________________(потпис) 
 
 
НАПОМЕНА: 
Податке уписује представник Наручиоца.  
Записник потписују представник Наручиоца и овлашћени представник понуђача.  
Овлашћење представника понуђача чини саставни део овог Записника. 
Образац попунити читко, штампаним словима. 
По потреби образац копирати. 
 
Особа за контакт: 
Оливера Јакшић, шеф Испоставе, тел. 064/8522-049 
Миљана Милинковић, тел. 062/484-114 


