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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

36210 Врњачка Бања, Булевар српских ратника бр.18 

телефон  и телефакс: 036/515-514-5 

 

Број: 01-1251/3 

Датум: 27.03.2017.године 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ: - РАДОВИ – 

ИЗГРАДЊА ХОТЕЛА И ВИЛЕ „СПЛЕНДОР“  

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 03/2018 

 

 

 

 

Ознака из општег речника набавки: 45000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2018. године 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.глас. РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), ова конкурсна документација садржи:   

 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  

јавни позив                 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПАЊА –образац број 1  

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -образац број 2 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ЧЛАН ГРУПЕ - образац број 3 

ИЗЈАВА О ПОДИЗВОЂАЧИМА АКО СЕ АНГАЖУЈУ- образац број 4 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ- образац број 5 

ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ЗАСТУПАЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА- образац број 6 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- образац број 7 

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

образац број 8 
МОДЕЛ УГОВОРА- образац број 9 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- образац број 10 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА- образац број 11 

ПОТВРДА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНИЈСКОМ 

КАПАЦИТЕТОМ- образац број 12 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ФИНАНИЈСКИ КАПАЦИТЕТ- образац број 13 

ПОТВРДА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНИЈСКОМ 

КАПАЦИТЕТОМ - ЗОНА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - образац број 14 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ФИНАНИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - ЗОНА ЗАШТИТЕ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - образац број 15  

ОБРАЗАЦ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- образац број 16 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА - образац број 17 

ИЗЈАВА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- образац број 

18 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА:  Како је јавни позив објављен на Порталу јавних 

набавки дана 27.03.2018. godine, рок за подношење понуда је до 10:00 часова 

27.04.2018. године (петак), а јавно отварање понуда ће се обавити истог дана са 

почетком у 11:00 часова.  
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 

бр. 29/2013), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 03/2018, заведене 

под бројем 01-1251/1 од 19.03.2018. године, и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку број 03/2018, заведеног под бројем 01-1251/2 од 19.03.2018.године, Специјална 

болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања 36210 Врњачка Бања, Ул. 

Булевар српских ратника бр. 18.,    

 

  о г л а ш а в а 

 

Ј А В Н И   П О З И В 
 

 

за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку извођење радова (редни 

број јавне набавке  03/2018) 

 

 Предмет јавне набавке: Изградња хотела и виле „Сплендор“.  

 

 

Ознака из општег речника набавки: 45000000 

 

 

Набавка није обликована у партијама.                                        

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Економски најповољнија 

понуда. 

 

Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур"- Врњачка Бања 

(Наручилац) спроводи поступак јавне набавке и позива све заинтересоване понуђаче да 

поднесу понуде за набавку извођење радова, а у складу са јавним позивом и конкурсном 

документацијом.  

 Детаљна спецификација и упутства су саставни део конкурсне документације. 

Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима који су саставни део конкурсне 

документације.  

 Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75. 

и 76. Закона о јавним набавкама. Доказе о испуњености услова понуђачи су обавезни да 

доставе уз понуду у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  

 Упутство и услови понуђачима за сачињавање понуда су саставни део конкурсне 

документације. 

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном 

документацијом.  

Понуда са варијантама није дозвољена.  

Понуде се достављају на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, 

и иста ће се сматрати прихватљивом уколико понуђач достави све тражене правилно 

испуњене обрасце и ако иста у потпуности одговара захтевим из техничке документације.   

Достављена понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.  
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Заинтерсовани понуђачи могу добити све потребне информације у вези поступка 

јавне набавке преко следећих телефона и е-маил адреса:   

 

- за правна питања: Божидар Вучковић - телефон 036/515-513-2 или e-mail:  

pravnasl@vrnjcispa.rs;  

 

- за техничка питања: Милисав Бановић, телефон 036/515-515-2, e-mail: 

investicije@vrnjcispa.rs 

    

 Понуде се достављају лично или препоручено поштом, обавезно у затвореној 

коверти или кутији и исте морају бити затворене тако да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са назнаком "Понуда за јавну 

набавку у отвореном поступку - радови: Изградња хотела и виле „Сплендор“, редни број 

јавне набавке 03/2018 - НЕ ОТВАРАЈ", на адресу: Специјална болница за лечење и 

рехабилитацију "Меркур", зграда Термоминералног купатила, канцеларија број 2, ул. 

Булевар српских ратника број 18., 36210 Врњачка Бања. На коверти обавезно навести 

назив и адресу понуђача.   

 Понуде морају бити достављене поштом или предате лично и евидентиране у 

деловодник Наручиоца у року који истиче у 10:00 часова 27.04.2018.године.   

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.   

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница 

за лечење и рехабилитацију "Меркур", зграда Термоминералног купатила, канцеларија 

број 2, ул. Булевар српских ратника број 18., 36210 Врњачка Бања, са назнаком:    

„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку (радови) – Изградња хотела и 

виле „Сплендор“, ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку (радови) – Изградња хотела и 

виле „Сплендор“, ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку (радови) – Изградња хотела и 

виле „Сплендор“, ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку (радови) – Изградња 

хотела и виле „Сплендор“, ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.    

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.   

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

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

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи све 

податке прописане чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15).   

Обавезно је да Понуђачи своју понуду прошију јемствеником или да иста буде 

упакована у ПВЦ-фасциклу са механизмом и увезана јемствеником. У случају да се 

понуђачи не придржавају напред наведеног понуде ће бити неприхватљиве. 

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи 

могу тражити од Наручиоца у писаном облику најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, заинтересованом 

Понуђачу послати одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 

на Порталу јавних набавки Републике Србије, као и на интернет страници наручиоца 

(vrnjcispa.rs).   

mailto:pravnasl@vrnjcispa.rs
mailto:investicije@vrnjcispa.rs
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Питања се могу упутити на адресу: Специјална болница за лечење и 

рехабилитацију "Меркур", зграда Термоминералног купатила, канцеларија број 22., ул. 

Булевар српских ратника број 18., 36210 Врњачка Бања, или електронским путем на 

наведене е-маило-ве до краја радног времена Наручиоца, односно сваког радног дана од 

07:00 до 14:30 часова. Питања и сва друга појашњења која стигну е-маил-ом после 14:30 

часова евидентираће се као да су дошли наредног дана, тј. завешће се код Наручиоца 

првог наредног радног дана. 

 

Напомињемо да се комуникација у поступку Јавне набавке одвија, 

искључиво,  писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, а 

све у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12, 

14/15 и 68/15).   

На питања која нису постављена у писаном облику Наручилац није у обавези 

да одговори.    
 

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

своју понуду.    

Приликом отварања понуда биће сачињен записник који ће бити достављен свим 

понуђачима у поступку јавне набавке.  

Понуде приспеле након назначеног рока за достављање сматраће се 

неблаговременим и биће враћене понуђачима неотворене.    

Јавно отварање понуда ће се обавити у 11:00 часова 27.04.2018.године, у 

просторијама Специјалне болнице "Меркур"- зграда Термоминералног купатила у 

Врњачкој Бањи, канцеларија број 24, а о чему ће се сачинити записник који ће бити 

достављен свим понуђачима.                                               

Присутни представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања 

понуда пре почетка јавног отварања понуда комисији Наручиоца морају уручити писмено 

овлашћење за учествовање у поступку.     

 Наручилац ће одбити све неблаговремене и неодговарајуће понуде, а може да 

одбије и све неприхватљиве понуде.  

 Понуде ће се оцењивати применом критеријума економски најповољнија понуда, а 

критеријуми са пондерима су одређени у конкурсној документацији. 

Закључивање уговора о јавној набавци са најповољнијим понуђачем извршиће се у 

року од 8 дана од дана истека рока превиђеног за подношење захтева за заштиту права (10 

дана од дана објављибања одлуке на Порталу управе за јавне набавке). Уколико 

најповољнији изабрани понуђач одбије да закључи Уговор о јавној набавци, Уговор ће 

бити закључен са првим следећим најповољнијим понуђачем.   
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УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА 

 

Понуђачи су обавезни да сачине понуду у складу са захтевима наручиоца на начин 

и под условима утврђеним позивом и конкурсном документацијом. Понуђач подноси 

понуду на српском језику.   

 

Понуда се доставља на ОРИГИНАЛНИМ ОБРАСЦИМА - ПРИЛОЗИМА који су 

саставни део конкурсне документације и који морају бити оверени и потписани од 

стране овлашћеног лица понуђача.   

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ које морају да испуне понуђачи, подизвођачи 

(уколико се ангажују)  и чланови групе понуђача су дефинисани у ОБРАСЦУ 2. 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имају сви понуђачи који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 

ЗЈН, као и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 

ЗЈН - ОБРАЗАЦ 8. 

 

Уколико ће понуђач предметну набавку делимично извршавати уз помоћ 

подизвођача дужан је да у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама наведе 

називе свих подизвођача, као и обим ангажовања који ће поверити подизвођачима 

(проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу/има не може 

бити већи од 50% од укупне вредности изведених радова)   - ОБРАЗАЦ 4. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. 

Закона - ОБРАЗАЦ 8. 

  

 

Понуду може поднети и група понуђача (заједничка понуда) који одговарају 

неограничено солидарно. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из 

групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи све податке прописане чланом 81. 

став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15).    

 

Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено бити члан 

групе понуђача или подизвођач другог понуђача. Понуђач не може бити истовремено 

члан две групе понуђача, нити члан групе понуђача и подизвођач другом понуђачу. 

 

* Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН које достављају понуђачи и 

подизвођачи (уколико се ангажују) се могу доставити у НЕОВЕРЕНИМ 

КОПИЈАМА, а понуђач који буде изабран за најповољнијег дужан је да у року од пет 

дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоцу достави на увид ОВЕРЕНЕ 

КОПИЈЕ или ОРИГИНАЛЕ тражених докумената (идентични услови важе и за 

подизвођача уколико је понуђач који га је ангажовао изабран за најповољнијег). 

Ако понуђач у остављеном, року не достави на увид ОРИГИНАЛЕ или ОВЕРЕНЕ 

КОПИЈЕ тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву._____________________________________________________________ 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре.  

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за 

привредне регистре сходно члану 78. ЗЈН, није дужан да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова у поступку јавне набавке од тачке 1 – 

4. из чл. 75. став 1. ЗЈН. Понуђач, у том случају, мора у својој понуди јасно да наведе 

да се налази у Регистру понуђача и да на тај начин доказује испуњеност услова. 

 

Рок извођења радова који понуђачи нуде се рачуна од  дана увођења у посао. 

Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 24 месеца. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана.   

Место извођења радова: Подручје извођења радова налази се у Врњачкој 

Бањи на К.П. бр. 610/1 КО Врњачка Бања.  

 

Потврда о обиласку локације  потписана и оверена од стране представника 

Инвеститора на Обрасцу бр. 16. Обилазак локације је обавезан најмање 5 дана пре 

рока за достављање понуда, у напред дефинисаном термину. Понуђачи су дужни да 

најаве долазак и закажу термин обиласка и том приликом ће им бити обезбеђен 

термин за увид у пројекте уколико понуђачи то желе. Термини за обилазак локације 

и увид у пројекте су сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова. 

 

У понудама није могуће предвидети авансно плаћање, а уколико понуђач то 

учини иста ће се сматрати неприхватљаивом и неће бити разматрана приликом 

избора најповољније понуде. 

 

Начин плаћања: Наручилац ће плаћање вршити на основу месечних 

испостављених и оверених привремених ситуација и окончане ситуације, с'тим да ће 

се плаћање сваке појединачне привремене ситуације вршити у року који понуди 

понуђач од  максимално 90 дана од дана пријема од стране Наручиоца (привремена 

ситуација мора бити сачињена на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединачних цена из понуде и потисана и оверена од стране надзорног органа 

Наручиоца). Најдужи понуђени рок плаћања може бити 90 дана.       

 

Понуђачи су дужни да на име озбиљности понуде уз понуду доставе и 

потписану и оверену меницу која мора бити регистрована у регисту меница који се 

води код Народне банке Србије (понуђачи као доказ да је меница регистрована код 

НБС достављају оверени образац од стране пословне банке -Захтев за регистрацију 

менице- ПРИЛОГ 1.)  са припадајућим меничним овлашћењем које је саставни део 

документације, као и копије образаца картона депонованих потписа и оверених 

потписа лица овлашћених за заступање.    

 Наручилац ће реализовати достављену меницу уколико понуђач који буде 

изабран као најповољнији одбије да закључи уговор о јавној набавци или уколико не 

достави оригинале тражених докумената у року који му одреди Наручилац.   

Менично овлашћење се издаје на износ од 10% вредности понуђене цене и има 

рок важења који уписује понуђач и исти мора бити идентичан са роком важења 

понуде (минимално 60 дана).   
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 Након спроведеног поступка и закљученог уговора са најповољнијим 

понуђачем понуђачи могу преузети од Наручиоца достављену меницу и менично 

овлашћење, а ради брисања из регистра меница који се води код НБС.  

 

Додела уговора понуђачу чија је понуда најповољнија обавиће се применом 

критеријума економски најповољнија понуда  (члан 85. став 2., Закона о јавним 

набавкама Сл. гласник РС" бр. 124/12), а детаљна разрада је наведена у обрацу 

Критеријуми за доделу уговора. 

 

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да приликом закључења уговора 

достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла (обезбеђује се 

испуњење уговорених обавеза). Банкарска гаранција се издаје у висини од 10% 

вредности понуђене цене без ПДВ-а.  Рок важења банкарске гаранције за добро 

извршење посла почиње да тече од дана закључења уговора, а завршава се 5 дана 

рачунајући од дана истека рока за извођење радова.  

 

Понуђачи су обавезни да доставе доставити писмо о намерама да ће банка 

издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у траженом износу од 10% 

вредности понуде без ПДВ и исто је саставни део понуде. 

  

Приликом примопредаје изведених радова најповољнији понуђач је у обавези 

да достави меницу и менично овлашћење на име отклањања грешака у гарантном 

року (вредност 10% понуђене цене без ПДВ-а). Меница мора бити регистроване код 

НБС. Рок важења менице за отклањање грешака у гарантном року почиње да тече од 

дана примопредаје изведених радова, а траје петнаест дана дуже од гарантног рока 

који је предвиђен у понуди најповољнијег понуђача.   

 

Понуђачи су дужни да доставе копије образаца картона депонованих потписа 

и оверених потписа лица овлашћених за заступање.   

 

Сви обрасци морају бити оверени печатом понуђача и потписани од стране 

овлашћеног лица понуђача, а уколико се ангажују подизвођачи ОБРАЗАЦ бр. 5. 

мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица подизвођача. 

Понуђачи су дужни да уз обрасце из конкурсне документације доставе и 

попуњене и оверене премере и предрачуне који су саствни део понуде ОБРАЗАЦ бр. 

10. и инсталирани су на линку: Понуда за изградњу хотела и виле „Сплендор“ са 

спецификацијом столарије и браварије.  

 

Са понуђачем који буду изабрани за најповољијег биће закључен Уговор о 

извођењу радова у којем ће бити предвиђено да су цене радова наведене у понуди 

фиксне и не могу се мењати. 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с'тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност.  

 

У понудама није могуће предвидети авансно плаћање, а уколико понуђач то 

учини иста ће се сматрати неприхватљаивом и неће бити разматрана приликом 

избора најповољније понуде. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

  

 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

Гарантни рок за отклањање грешака у гарантном року који понуђачи наводе на 

обрасцу понуде, не може бити краћи од 24 месеци од дана примопредаје изведених 

радова.   

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке дужан да поред 

испуњавања обавезних услова који су дефинисани чл. 75. ЗЈН, мора испунити и 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. ЗЈН, и то: 

 

 

Кадровска опремљеност: 

 

 - Минимум 107 радника које су радно ангажована по основу уговора о раду на 

неодређено време или уговора о раду на одређено време у тренутку подношења 

понуде односно уговора о радном ангажовању за запослене који нису у сталном 

радном односу (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о 

делу), и то: 

 

- 10 изолатера, обучених за рад са материјалом и технологијом потребном за 

извођење хидроизолатерских радова; 

- 10 бравара;   

- 10 руковаоца грађевинским машинама; 

- 70 осталих грађевинских радника (зидара, тесара, армирача,.....);  

- да најмање 1 запослени поседује уверење од стране Управе за безбедност и 

здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној оспособњености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду. 

 

(као доказ приложити копије пријава здравственог осигурања/пензионог осигурања 

(МА образац) и копију уговора о раду, односно у случају да је са радником закључен 

уговор о обаваању привремених и повремених послова или уговор о делу, доставити 

копију уговора).  

За изолатере поред напред наведеног доставити потврду или уверење о обучености 

за рад (Сика или одговарајућа).  

За лице које поседује уверење од стране Управе за безбедност и здравље на раду 

као доказ доставити поред напред наведеног лиценце за обављање послова безбедности 

и здравља на раду издате од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања).  

  

       - Дипломирани инжењери који су радно ангажована по основу уговора о раду 

на неодређено време или уговора о раду на одређено време у тренутку подношења 

понуде односно уговора о радном ангажовању за запослене који нису у сталном 

радном односу (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о 

делу) са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије – лиценца, од којих један 

мора да има положен стручни испит за послове заштите од пожара. 

Минимум 7 дипломираних инжењера са следећим лиценцама: 

- минимум дипл.грађ.инж. за енергетску ефикасност зграда.............лиценца    
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   381...............најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж.арх. .............лиценца 400.......................  најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж. грађ. ........лиценца 410 или 411............  најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.грађ.инж. - водовода и канализације............лиценца     

          414..................................... најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж.маш. ............лиценца 430....................... најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж.маш. ............лиценца 434....................... најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж.елект. ..........лиценца 450 и 451............   најмање 1 извршилац. 

 

(као доказ приложити пријаву здравственог осигурања/пензионог осигурања (МА образац) 

и копију уговора о раду, односно у случају да је са радником закључен уговор о обаваању 

привремених и повремених послова или уговор о делу, доставити копију уговора. 

Фотокопију лиценце и потврду ИКС да је иста важећа, а која мора бити издата после дана 

објављивања јавног позива). За лице које има положен стручни испит за послове заштите 

од пожара доставити Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од 

пожара.).   

 

Техничка опремљеност: 

 

- У погледу техничке опремљености понуђач мора доказати да располаже 

неопходном механизацијом, грађевинским машинама и техничком опремом 

неопходним за реализацију радова који су предмет јавне набавке, односно да 

поседује: 

- минимум 6 комбинованих машина; 

- минимум 4 комиона носивости минимум 25 тона; 

- минимум 1 багер гусеничар; 

- минимун 2 крана – (карактеристике: минималне висине 25м., рука дужине 

минумум 40м., максималне носивости најмање 3 тоне);  

- минимум 1 кран – (карактеристике: висине између 15-25м, рука променљиве 

дужине 30м.,  максималне носивости најмање 4 тоне);  

- минимум 2 вибро плоче од 400кг. или више;  

- минимум 1 кипер са дизалицом минималне носивости 6 тона или више; 

- минимум 1 агрегат снаге минимум 60kW; 

- минимум 1 покретна бетонара;  

- минимум 1 комплет иглофилтерског система; 

- фасадна скела минимум 2.000м2;  

- минимум 1 машина за бушење бунара;  

- минимум 1 хидраулични реактор („GRACO H-XP2“ или одговарајући).  

 

Као доказ приложити: 

-  доказ о власништву (рачуни или купопродајни уговор или попис основних 

средстава са садашњим вредностима и биланс стања или књиговотствене картице 

оверене и потписане, из којих се јасно види да понуђач располаже том опремом). 

 

- уговор о закупу, коришћењу или лизингу.  

 

- За возила приложити неоверене фотокопије саобраћајних дозвола и полисе 

осигурања.  

  

Понуђач је у обавези да за захтеване хидроизолационе материјале као прилог обрасца 

понуде достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, или техничке 
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листове са техничким и другим карактеристикама материјала из кога наручилац може 

недвосмислено утврдити да материјал одговара захтеву из конкурсне докуметнације или 

извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање која мора да 

садржи све тражене техничке карактеристике материјала који се нуди, а према захтевима 

наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи материјал који је предмет понуде.   

 

Да понуђена конфигурација стакала за столарију задовољава захтеве из техничке 

спецификације.  

(Доказ: За понуђену конфигурацију стакала за столарију доставити фотокопију на српском 

језику: 

- Декларације о карактеристикама и квалитету производа у оквиру понуђеног стакло 

пакета издате и потврђене од стране произвођача;  

- Конфигуратор са карактеристикама стакло пакета где се види да понуђена 

конфигурација стакала задовољава захтеве из техничке спецификације издате од 

стране произвођача или независне акредитоване установе;  

- Узорак за понуђену конфигурацију стакала. 

 

Да понуђени пакет штока и крила алуминијумске столарије задовољавају захтеве из 

техничке спецификације. 

(Доказ: 

- Извештај о испитивању коефицијента топлотне проводљивости издат од стране 

акредитоване установе; 

- Извештај о испитивању отпорности на удар ветра ко га издаје акредитована 

лабораторија за испитивање; 

- Извештај о испитивању отпорности на водонепропусност ко га издаје акредитована 

лабораторија за испитивање; 

- Извештај о испитивању отпорности на пропусност ваздуха ко га издаје акредитована 

лабораторија за испитивање; 

- За оков доставити Сертификат или Извештај о испитивању издат од старне независне 

акредитоване установе да су исти у класи 2 атестирани на издржљивост и на силу 

функционисања на минимум 160кг. 

 

Наручилац задржава право да затражи доказивање услова из техничке 

спецификације достављањем   атеста   за   све   материјале.  

 

Понуђач је у обавези да за захтеване светлосне куполе “Акрипол” или 

одговарајуће, као прилог обрасца понуде достави изјаву о усаглашености материјала 

издат од стране произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим 

карактеристикама добара која нуди, из кога Наручилац може недвосмислено утврдити 

да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне докуметнације предмет понуде. 

(Доказ: Изјава о усаглашености производа (неоверена фотокопија) издат од стране 

произвођача на српском језику или енглеском).  

 

Сертификати или Извештаји о испитаивању за добра за која су тражени морају 

бити издати од стране институција које су акредитоване код Акредитационог тела 

Србије као сертификовано тело за обављање послова сертификације производа.  
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Финансијски капацитет: 

 

1. Да понуђач није био у блокади у последњих 3. године од дана објављивања 

јавног позива. 

(Доказ: Потврда НБС-а о броју дана блокаде издата после дана објављивања јавног 

позива коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из 

групе понуђача.)  

 

 

Пословни капацитет: 

 

1. Да је понуђач у последњих 5. година (2017., 2016., 2015., 2014. и 2013. години) 

извео радове на изградњи или доградњи, реконструкцији и санацији објеката укупне бруто 

развијене грађевинске површине минимум 20.000м2 од чега један објекат минимум 

7.000м2. 

 (Доказ: Референтна листа – извршених радова изградње или доградње, 

реконструкције  и санације  објеката у последњих 5 (пет)  година. 

Понуђачи као доказ достављају: 

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде- пословни капацитет (Образац 

потписује и оверава претходни наручилац – Образац број 12). 

- попуњен, потписан, печатом оверен Образац списак извршених радова   - Рекапитулација -

Пословни капацитет - Образац број 13. 

- прву и последњу страну окончане ситуације, које су наведене у референтној потврди 

потписане и оверене од стране наручиоца посла. Ако је инвеститор истовремено био и 

извођач предметних радова потребно је да доставити доказ где је јасно наглашена 

вредност објекта (употребна  дозвола). 

 

Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку документацију 

објеката које је понуђач навео у пословном капацитету. 

 

2. Неопходно је да понуђач поседује лиценцу И090А1 или И090А2 за извођење 

грађевинско- занатских радова на објектима у зони заштите споменика културе. 

(Дока: Решење од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре у неовереној фотокопији).  

 

 3. Да је понуђач у последње три године (2015., 2016. и 2017. години) извео 

грађевинско-занатске радове на објектима у зони заштите-споменика културе укупне 

вредности минимум 150.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

(Доказ: Пословни капацитет – извршени грађевинско-занатски радови на објектима 

у зони заштите-споменика културе у последње три године.  

Понуђачи као доказ достављају се: 

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде - пословни капацитет (Образац 

потписује и оверава претходни наручилац- Образац број 14); 

- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац списак извршених радова  - Рекапитулација -

Пословни капацитет - Образац број 15; 

- Прву и последњу страну окончане ситуације, који су наведени у референтној потврди 

потписаној и овереног од стране наручиоца посла. Ако је инвеститор истовремено био и 

извођач предметних радова потребно је да доставити доказ где је јасно наглашена 

вредност објекта (употребна  дозвола). 
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Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку документацију 

објеката које је понуђач навео у пословном капацитете. 

 

Докази о изведеним радовима траженим за тачку 1. и 3. пословног капацитета могу 

се одности на исте објекте.   

 

4. Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 за 

извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођење радова у грађевинарству, успостављен 

систем управљања заштитом животне средине ISO 14001  за извођење радова у 

грађевинарству, систем управљања енергијом ISO 50001 за извођење радова у 

грађевинарству.  

(Доказ: Доставити фотокопију Сертификата система менаџмента квалитетом 

ISO9001 за извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом 

здравља и безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођеење радова у грађевинарству, 

успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за извођење радова 

у грађевинарству, систем управљања енергијом ISO 50001 за извођење радова у 

грађевинарству.). 

 

Наричилац задржава право да након јавног отварања понуда изврши контролу 

достављених података који се тичу кадровске опремљености, техничке опремљеносит, 

финанијског капацитета и пословног капацитета.  

 

 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ: 

У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама наручилац ће одбити понуду 

уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

 

-поступио супротно забрани из члана 23. и 25. овог закона; 

 

-учинио повреду конкуренције; 

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

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

 

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

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од три године.  

 

Докази за негативне референце наведеним у предходним ставовима могу 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; 
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-исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 

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

року; 

 

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

односно уговором; 

 

-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 примеран предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 

1. који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА: 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице које 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 

овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставЉа наручиоцу непосредно, електронском поштом 

на е-маил: правнасл@врњциспа.рс, факсом на број: 036/611-167 или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца: Специјална болница "Меркур", ул. 

Булевар српских ратника бр.18., 36210 Врњачка Бања - Зграда Термоминералног купатила 

- канцеларија број 2.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву 

за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објавЉује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

mailto:pravnasl@vrnjcispa.rs
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чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даЉе активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 160. овог ЗЈН.  

 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 166. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објавЉеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 161. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 166. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представЉа доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога.  

(3) износ таксе из члана 166. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 163 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести 

редни број јавне набавке;.  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 

корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 

јавних средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се 

одредбе Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Службени гласник РС“ 

бр. 29/13), као и остали подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке.  
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ОБРАЗАЦ бр.1. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПАЊА 

 

 

 

         Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем 

да  у понуди за јавну набавку у отвореном поступку ЈН БР. 03/2018 - Изградња 

хотела и виле „Сплендор“, наступам:   

 

 

1. САМОСТАЛНО 

2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

3. СА ГРУПОМ ПОНУЂАЧА   

 

 

 

                Заокружити број.  

 

 

 

 

 

Датум: _______________                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                                                             ________________________________ 

 

 

                                                                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                                                                    _________________________________  

 

 

                                                      М.П.  

НАПОМЕНА: Понуђач у датој Изјави заокружује број испред понуђених опција 

начина подношења понуда.  
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ОБРАЗАЦ бр.2. 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим 

условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова: 

Име/назив подносиоца понуде подизвођача/учесника у заједничкој 

понуди:__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Бр. Прилога        Документ 
Пр. Уз  

понуду 

  

ОБРАЗАЦ 1  Образац изјаве о начину наступања  да не 

ОБРАЗАЦ 2  Образац за оцену испуњености услова да не 

ОБРАЗАЦ 3 Општи подаци о понуђачу да не 

ОБРАЗАЦ 4 Изјава о подизвођачима ако се ангажују  да не 

ОБРАЗАЦ 5 Општи подаци о подизвођачу  да не 

ОБРАЗАЦ 6 Образац овлашћења за заступање групе понуђача да не 

ОБРАЗАЦ 7 Подаци о учеснику у заједничкој понуди   да не 

ОБРАЗАЦ 9 Модел уговора да не 

ОБРАЗАЦ 10 Образац понуде  да не 

ОБРАЗАЦ 11 

Меница која се доставља на име озбиљности понуде (потписана и 

оверена), доказ да је меница регистрована код НБС (оверени образац 

од стране пословне банке-Захтев за регистрацију менице- ПРИЛОГ 1.) 

и Образац меничног овлашћења 

да не 

ОБРАЗАЦ 12 Пословни капацитет да не 

ОБРАЗАЦ 13 Рекапитулација- Пословни капацитет   да не 

ОБРАЗАЦ 14 Пословни капацитете - ЗОНА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- да не 

ОБРАЗАЦ 15 
Рекапитулација- Пословни капацитет - ЗОНА ЗАШТИТЕ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- 
да не 

ОБРАЗАЦ 16 Образац о независној понуди да  не 

ОБРАЗАЦ 17 Образац изјаве о поштовању прописа  да не 

ОБРАЗАЦ 18 Образац изјаве  о посети локације која је предмет јавне набавке да не  

 
ОП образац- копија 

да не 

 
Образац картона депонованих потписа- копија  

да не 
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Кадровска опремљеност 

да не 

 
Технички опремљеност 

да не 

 
Финанијски капацитете  

да не 

 

Споразум о регулисању међусобних односа чланова групе 

понуђача,  а који обавезно садржи све податке прописане чланом 

81. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15). 

да не 

 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача, па из тог разлога није 

дужан да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује 

испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4),  Закона о 

јавним набавкама.  

 

да не 

 

 

Датум:                         

 

 

 

                                      М.П.        
                   Потпис овлашћеног лица 

  ________________________________________ 

НАПОМЕНА: Образац  потписује понуђач, подизвођач, овлашћени представник групе или 

сваки члан групе понуђача. Образац копирати у потребном броју примерака.   
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ОБРАЗАЦ бр. 3. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ЧЛАНУ ГРУПЕ 

Назив понуђача  
 

 

Седиште и адреса Понуђача  
 

 

Одговорно лице – директор  
 

 

Особа за контакт  
 

 

Телефон  
 

 

Телефакс  
 

 

Е-маил  
 

 

Текући рачун предузећа и банка  
 

 

Матични број понуђача  
 

 

Порески број предузећа – ПИБ  
 

 

 

 

Датум: _______________  

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

____________________________________  

 

                                               М.П.  

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за чланове групе.   
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ОБРАЗАЦ бр. 4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

За делимичну реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:  

 

НАЗИВ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

ПОДИЗВОЂАЧ ЋЕ 

БИТИ АНГАЖОВАН 

ЗА: 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У 

ПОНУДИ (процентуално) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

Датум:_______________                              ____________________________________ 

 

                                                            М.П.  

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју копија за већи број подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ бр. 5. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив понуђача  
 

 

Седиште и адреса Понуђача  
 

 

Одговорно лице – директор  
 

 

Особа за контакт  
 

 

Телефон  
 

 

Телефакс  
 

 

Е-маил  
 

 

Текући рачун предузећа и банка  
 

 

Матични број понуђача  
 

 

Порески број предузећа – ПИБ  
 

 

ПДВ број  
 

 

Датум: _______________  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА    

 

____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

 

____________________________________  

 

                                             М.П. 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју копија за већи број подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ бр. 6. 

 

 

Назив понуђача: _________________________ 

 

Место: _________________________ 

 

Број пуномоћја: ________________ 

 

Датум: _________  

 

 

У својству овлашћеног лица понуђача,  дајем 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

 

Презиме и име: _________________________________ 

 

по занимању: _______________________________,  

 

 

да заступа групу понуђача (заједничка понуда) у поступку отварања  понуда за 

набавку у отвореном поступку ЈН БР. 03/2018 – Изградња хотела и виле 

„Сплендор“.     

 

 

 

 

Датум: 

______________ 

                                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                                   ___________________________ 

                                                                         М.П. 
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ОБРАЗАЦ бр. 7. 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

- 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

- 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

- 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

НАПОМЕНА:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.  03/2018                                25/51  

 

 

ОБРАЗАЦ бр. 8. 

 

 

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

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. ЗЈН), и 

то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона); 

2) Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2. Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које 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 

(чл. 75. ст. 2. Закона).  
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  (чл. 76. ЗЈН), и то:   

 

1.2.2.  За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. 

став 3. Закона, понуђач мора доказати: 

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 

поступак.  

 

2.1     Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно.  

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа:   

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона - Доказ:  
 

Правна лица и предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из одговарајућег регистра. 
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2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:  

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре.  

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 

има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:  

 Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве о 

поштовању прописа- Образац бр.15. Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом.  
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

 

Кадровска опремљеност: 

 

 - Минимум 107 радника које су радно ангажована по основу уговора о раду на 

неодређено време или уговора о раду на одређено време у тренутку подношења 

понуде односно уговора о радном ангажовању за запослене који нису у сталном 

радном односу (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о 

делу), и то: 

 

- 10 изолатера, обучених за рад са материјалом и технологијом потребном за 

извођење хидроизолатерских радова; 

- 10 бравара;   

- 10 руковаоца грађевинским машинама; 

- 70 осталих грађевинских радника (зидара, тесара, армирача,.....);  

- да најмање 1 запослени поседује уверење од стране Управе за безбедност и 

здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној оспособњености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду. 

 

(као доказ приложити копије пријава здравственог осигурања/пензионог осигурања 

(МА образац) и копију уговора о раду, односно у случају да је са радником закључен 

уговор о обаваању привремених и повремених послова или уговор о делу, доставити 

копију уговора).  

За изолатере поред напред наведеног доставити потврду или уверење о обучености 

за рад (Сика или одговарајућа).  

За лице које поседује уверење од стране Управе за безбедност и здравље на раду 

као доказ доставити поред напред наведеног лиценце за обављање послова безбедности 

и здравља на раду издате од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања).  

  

       - Дипломирани инжењери који су радно ангажована по основу уговора о раду 

на неодређено време или уговора о раду на одређено време у тренутку подношења 

понуде односно уговора о радном ангажовању за запослене који нису у сталном 

радном односу (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о 

делу) са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије – лиценца, од којих један 

мора да има положен стручни испит за послове заштите од пожара. 

Минимум 7 дипломираних инжењера са следећим лиценцама: 

- минимум дипл.грађ.инж. за енергетску ефикасност зграда.............лиценца    

   381...............најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж.арх. .............лиценца 400.......................  најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж. грађ. ........лиценца 410 или 411............  најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.грађ.инж. - водовода и канализације............лиценца     

          414..................................... најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж.маш. ............лиценца 430....................... најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж.маш. ............лиценца 434....................... најмање 1 извршилац; 

      -  минимум дипл.инж.елект. ..........лиценца 450 и 451............   најмање 1 извршилац. 
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(као доказ приложити пријаву здравственог осигурања/пензионог осигурања (МА образац) 

и копију уговора о раду, односно у случају да је са радником закључен уговор о обаваању 

привремених и повремених послова или уговор о делу, доставити копију уговора. 

Фотокопију лиценце и потврду ИКС да је иста важећа, а која мора бити издата после дана 

објављивања јавног позива). За лице које има положен стручни испит за послове заштите 

од пожара доставити Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од 

пожара.).   

 

Техничка опремљеност: 

 

- У погледу техничке опремљености понуђач мора доказати да располаже 

неопходном механизацијом, грађевинским машинама и техничком опремом 

неопходним за реализацију радова који су предмет јавне набавке, односно да 

поседује: 

- минимум 6 комбинованих машина; 

- минимум 4 комиона носивости минимум 25 тона; 

- минимум 1 багер гусеничар; 

- минимун 2 крана – (карактеристике: минималне висине 25м., рука дужине 

минумум 40м., максималне носивости најмање 3 тоне);  

- минимум 1 кран – (карактеристике: висине између 15-25м, рука променљиве 

дужине 30м.,  максималне носивости најмање 4 тоне);  

- минимум 2 вибро плоче од 400кг. или више;  

- минимум 1 кипер са дизалицом минималне носивости 6 тона или више; 

- минимум 1 агрегат снаге минимум 60kW; 

- минимум 1 покретна бетонара;  

- минимум 1 комплет иглофилтерског система; 

- фасадна скела минимум 2.000м2;  

- минимум 1 машина за бушење бунара;  

- минимум 1 хидраулични реактор („GRACO H-XP2“ или одговарајући).  

 

Као доказ приложити: 

-  доказ о власништву (рачуни или купопродајни уговор или попис основних 

средстава са садашњим вредностима и биланс стања или књиговотствене картице 

оверене и потписане, из којих се јасно види да понуђач располаже том опремом). 

 

- уговор о закупу, коришћењу или лизингу.  

 

- За возила приложити неоверене фотокопије саобраћајних дозвола и полисе 

осигурања.  

  

Понуђач је у обавези да за захтеване хидроизолационе материјале као прилог обрасца 

понуде достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, или техничке 

листове са техничким и другим карактеристикама материјала из кога наручилац може 

недвосмислено утврдити да материјал одговара захтеву из конкурсне докуметнације или 

извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање која мора да 

садржи све тражене техничке карактеристике материјала који се нуди, а према захтевима 

наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи материјал који је предмет понуде.   

 

Да понуђена конфигурација стакала за столарију задовољава захтеве из техничке 

спецификације.  
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(Доказ: За понуђену конфигурацију стакала за столарију доставити фотокопију на српском 

језику: 

- Декларације о карактеристикама и квалитету производа у оквиру понуђеног стакло 

пакета издате и потврђене од стране произвођача;  

- Конфигуратор са карактеристикама стакло пакета где се види да понуђена 

конфигурација стакала задовољава захтеве из техничке спецификације издате од 

стране произвођача или независне акредитоване установе;  

- Узорак за понуђену конфигурацију стакала. 

 

Да понуђени пакет штока и крила алуминијумске столарије задовољавају захтеве из 

техничке спецификације. 

(Доказ: 

- Извештај о испитивању коефицијента топлотне проводљивости издат од стране 

акредитоване установе; 

- Извештај о испитивању отпорности на удар ветра ко га издаје акредитована 

лабораторија за испитивање; 

- Извештај о испитивању отпорности на водонепропусност ко га издаје акредитована 

лабораторија за испитивање; 

- Извештај о испитивању отпорности на пропусност ваздуха ко га издаје акредитована 

лабораторија за испитивање; 

- За оков доставити Сертификат или Извештај о испитивању издат од старне независне 

акредитоване установе да су исти у класи 2 атестирани на издржљивост и на силу 

функционисања на минимум 160кг. 

 

Наручилац задржава право да затражи доказивање услова из техничке 

спецификације достављањем   атеста   за   све   материјале.  

 

Понуђач је у обавези да за захтеване светлосне куполе “Акрипол” или 

одговарајуће, као прилог обрасца понуде достави изјаву о усаглашености материјала 

издат од стране произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим 

карактеристикама добара која нуди, из кога Наручилац може недвосмислено утврдити 

да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне докуметнације предмет понуде. 

(Доказ: Изјава о усаглашености производа (неоверена фотокопија) издат од стране 

произвођача на српском језику или енглеском).  

 

Сертификати или Извештаји о испитаивању за добра за која су тражени 

морају бити издати од стране институција које су акредитоване код Акредитационог 

тела Србије као сертификовано тело за обављање послова сертификације производа.   

 

 

Финансијски капацитет: 

 

1. Да понуђач није био у блокади у последњих 3. године од дана објављивања 

јавног позива. 

(Доказ: Потврда НБС-а о броју дана блокаде издата после дана објављивања јавног 

позива коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из 

групе понуђача.)  
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Пословни капацитет: 

 

1. Да је понуђач у последњих 5. година (2017., 2016., 2015., 2014. и 2013. години) 

извео радове на изградњи или доградњи, реконструкцији и санацији објеката укупне бруто 

развијене грађевинске површине минимум 20.000м2 од чега један објекат минимум 

7.000м2. 

 (Доказ: Референтна листа – извршених радова изградње или доградње, 

реконструкције  и санације  објеката у последњих 5 (пет)  година. 

Понуђачи као доказ достављају: 

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде- пословни капацитет (Образац 

потписује и оверава претходни наручилац – Образац број 12). 

- попуњен, потписан, печатом оверен Образац списак извршених радова   - Рекапитулација -

Пословни капацитет - Образац број 13. 

- прву и последњу страну окончане ситуације, које су наведене у референтној потврди 

потписане и оверене од стране наручиоца посла. Ако је инвеститор истовремено био и 

извођач предметних радова потребно је да доставити доказ где је јасно наглашена 

вредност објекта (употребна  дозвола). 

 

Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку документацију 

објеката које је понуђач навео у пословном капацитету. 

 

2. Неопходно је да понуђач поседује лиценцу И090А1 или И090А2 за извођење 

грађевинско- занатских радова на објектима у зони заштите споменика културе. 

(Дока: Решење од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре у неовереној фотокопији).  

 

 3. Да је понуђач у последње три године (2015., 2016. и 2017. години) извео 

грађевинско-занатске радове на објектима у зони заштите-споменика културе укупне 

вредности минимум 150.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

(Доказ: Пословни капацитет – извршени грађевинско-занатски радови на објектима 

у зони заштите-споменика културе у последње три године.  

Понуђачи као доказ достављају се: 

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде - пословни капацитет (Образац 

потписује и оверава претходни наручилац- Образац број 14); 

- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац списак извршених радова  - Рекапитулација -

Пословни капацитет - Образац број 15; 

- Прву и последњу страну окончане ситуације, који су наведени у референтној потврди 

потписаној и овереног од стране наручиоца посла. Ако је инвеститор истовремено био и 

извођач предметних радова потребно је да доставити доказ где је јасно наглашена 

вредност објекта (употребна  дозвола). 

Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку документацију 

објеката које је понуђач навео у пословном капацитете. 

 

Докази о изведеним радовима траженим за тачку 1. и 3. пословног капацитета могу 

се одности на исте објекте.   

 

4. Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 за 

извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођење радова у грађевинарству, успостављен 

систем управљања заштитом животне средине ISO 14001  за извођење радова у 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.  03/2018                                31/51  

 

грађевинарству, систем управљања енергијом ISO 50001 за извођење радова у 

грађевинарству.  

(Доказ: Доставити фотокопију Сертификата система менаџмента квалитетом 

ISO9001 за извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом 

здравља и безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођеење радова у грађевинарству, 

успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за извођење радова 

у грађевинарству, систем управљања енергијом ISO 50001 за извођење радова у 

грађевинарству.). 

 

Наричилац задржава право да након јавног отварања понуда изврши контролу 

достављених података који се тичу кадровске опремљености, техничке опремљеносит, 

финанијског капацитета и пословног капацитета.  

   

Потврда о обиласку локације  потписана и оверена од стране представника 

Инвеститора на Обрасцу бр. 16. Обилазак локације је обавезан најмање 5 дана пре 

рока за достављање понуда, у напред дефинисаном термину. Понуђачи су дужни да 

најаве долазак и закажу термин обиласка и том приликом ће им бити обезбеђен 

термин за увид у пројекте уколико понуђачи то желе. Термини за обилазак локације 

и увид у пројекте су сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова. 

 

Наричилац задржава право да након јавног отварања понуда изврши 

контролу достављених података који се тичу кадровске опремљености, техничке 

опремљеносити и финанијског и пословног капацитета.   

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4., додатне 

услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона. 

 

* Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН  које достављају понуђачи и 

подизвођачи (уколико се ангажују) се могу доставити у НЕОВЕРЕНИМ 

КОПИЈАМА, а понуђач који буде изабран за најповољнијег дужан је да у року од пет 

дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоцу достави на увид ОВЕРЕНЕ 

КОПИЈЕ или ОРИГИНАЛЕ тражених докумената (идентични услови важе и за 

подизвођача уколико је понуђач који га је ангажовао изабран за најповољнијег).  

Ако понуђач у остављеном, року не достави на увид ОРИГИНАЛЕ или ОВЕРЕНЕ 

КОПИЈЕ тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву._________________________________________________________ 
 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1. Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

 

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, нису дужани да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4),  Закона о јавним набавкама.  
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су јавно доступни подаци који су тражени у оквиру услова конкурсне 

документације.  
  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин.  
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ОБРАЗАЦ бр. 9. 

 

         РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

      СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  

ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  

"МЕРКУР"- ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број:       ___________ 

     Датум:   ___________ 

  

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
Уговорне стране :  

 

 1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

"МЕРКУР" ВРЊАЧКА БАЊА, ПИБ: 100919405, матични број: 07177402, текући рачун 

број: 840-247667-50 код Управе за трезор, кога заступа директор др сци. мед Дејан 

Станојевић (у даљем тексту: Наручилац радова) и 

 2.____________________________,са седиштем у ______________________, улица 

__________________________________________,ПИБ __________________, матични број 

__________________________, рачун бр. ________________________ отворен код 

пословне банке______________________, које заступа директор 

______________________________, у (даљем тексту Извођач радова).  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: РАДОВИ – Изградња хотела и виле „Сплендор“.  

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују да је Наручилац радова у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак 

јавне набавке радова ЈН бр. 03/2018 и да је после спроведеног поступка доделио Уговор 

најповољнијем понуђачу -  Извођачу радова.   

 

Члан 2. 

 Извођач радова се обавезује да по условима наведеним у понуди (која је заведена 

код Наручиоца радова под бројем ____________ од ___________ године и која је саставни 

део овог Уговора) у року од ____________ дана од дана увођења у посао и у складу са 

динамиком радова изведе радове изградње хотела и виле „Сплендор“, који су предмет 

набавке.    

  

Члан 3. 

Наручилац радова и Извођач радова су сагласни да Извођач радова изведе радове 

наведене у члану 2. овог Уговора по цени од _____________________ динара без 

обрачунатог ПДВ-а. 
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Члан 4. 

Наручилац ће плаћање износа из члана 3. овог Уговора вршити на основу месечних 

испостављених и оверених привремених ситуација и окончане ситуације, с'тим да ће се 

плаћање сваке појединачне привремене ситуације вршити у року од ______________ дана 

од дана пријема привремене ситуација од стране Наручиоца. Привремена ситуација мора 

бити сачињена на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединачних цена 

из понуде и потисана и оверена од стране надзорног органа Наручиоца (Најдужи 

понуђени рок плаћања може бити 90 дана).    

Привремене ситуације и окончану ситуацију, у 6 (шест) примерака, Извођач радова 

испоставља Стручном надзору до 10-тог у месецу за извршене радове у претходном 

календарском месецу.   

Окончану ситуацију Извођач радова подноси по завршетку радова, извршеном 

техничком прегледу, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну, 

и достављању менице за отклањање грешака у гарантном року.  

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим 

прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није 

достављена комплетна документација. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и другу 

документацију, Извођач доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува 

дo примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 

позиција, што Извођач признаје без права на приговор.   

    

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да пре почетка радова одреди техничког руководиоца 

радова и о томе ће писменим путем благовремено обавести Наручиоца радова.  

 Наручилац радова ће у року од 30 дана од дана закључења овог Уговора обавестити 

Извођача радова о одређеном надзорном органу, са правима која ће бити дефинисана 

Решењем Наручиоца радова, а уколико то не учини сматраће се да није одредио надзорног 

органа.   

 Све трошкове ангажовања надзорног органа сносиће Наручилац радова. 

  

Члан 6.  

 Извођач радова се обавезује: 

- да радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са важећим законским 

прописима, техничким прописима и инвестиционо техничком документацијом, 

стандардима, квалитетно и стручно у уговореном року и у складу са динамиком 

изођења радова;  

- да са радовима отпочне даном увођења у посао. Дан увођења у посао одређује 

Наручилац радова, односно Надзорни орган Наручиоца радова;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;  

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику;  

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 

заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 

извођења радова до предаје радова Наручиоцу;  
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- да се строго придржава мера заштите на раду;  

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;  

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 

Републике Србије, који регулишу ову област;  

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о 

свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 

набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у 

доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;  

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

спреман за њихов пријем;  

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

утврде неправилности и недостаци; 

- да изда гаранцију на изведене радова и да гарантује квалитет изведених радова, 

употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у 

гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи најкасније у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;  

- да обезбеди Пројекат изведеног објекта у складу са одредбама Закона о планирању 

и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који настају у вези са 

тим; 

       -  да обезбеди и истакне на видном месту, о свом трошку, градилишну таблу са 

подацима у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне 

табле („Службени гласник РСˮ, број 22/15). 

Извођач је у обавези да приликом закључења Уговора достави детаљан динамички 

план у два примерака, за Наручиоца и Надзорног органа.    

Квалитет изведених радова и уграђеног материјала који су предмет овог Уговора 

мора у потпуности одговарати понуди и важећим стандардима за ту врсту радова. 

 

Члан 7. 

Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе квалитетно и  у 

свему према техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и према 

правилима струке. 

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује материјале и 

опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који 

поседују одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати и сл.). 

Извођач је обавезан да, о свом трошку, изврши сва потребна испитивања 

материјала и опреме из става 2. овог члана, као и контролу њиховог квалитета, или да 

обезбеди да се та испитивања и контроле обаве од стране одговарајућих контролних тела, 

односно тела за оцењивања усаглашености, која су акредитована или именована у складу 

са посебним прописима.  

За квалитет укупно уграђеног материјала и опреме, Извођач мора да има 

сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 

врсте у складу са пројектном документацијом. 

Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или опрема која је 

намењена за уградњу или је уграђена у објекат који је предмет овог уговора, не испуњава 

захтеве из техничких прописа, стандарда или не испуњава друге захтеве из ст. 1. и 2. овог 

члана, вршилац стручног надзора ће забранити њихову употребу, док се не изврше 

потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог 

члана, чији налаз су дужне да прихвате обе уговорне стране.  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 

опреме, као и контролу њиховог квалитета, а одговоран је за сву штету уколико употреби 
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материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета и другим захтевима из ст. 1. и 2. 

овог члана. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта који је предмет овог уговора, Наручилац има право да захтева од Извођача, а 

Извођач је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново 

изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.  

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца из става 7. овог члана и не поруши 

изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће лице да 

изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, односно 

наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла или наплатом менице за 

отклањање грешака у гарантном року. 

 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу приликом закључења уговора као 

средство обезбеђења за добро извршење посла достави банкарску гаранцију. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити достављена са назначеним 

износима од 10% од укупне уговорене вредности радова без обрачунатог ПДВ-а из члана 

3. овог Уговора.   

Рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла почиње да тече од дана 

предаје гаранције, а завршава се 30 дана након истека рока за извођење радова. 

 Извођач радова се обавезује да Наручиоцу радова на дан примопредаје изведених 

радова као средство обезбеђења за отклањење грешака у гарантном року достави бланко 

сопствену меницу која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, и која 

мора бити евидентирана у Регистру меница НБС.   

 Меница из става  4. овог члана Уговора мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица Извођача радова и оверена печато. 

Менично овлашћење за меницу за отклањање грешака у гарантном року мора бити 

достављено са назначеним износима од 10% од укупне уговорене вредности радова без 

обрачунатог ПДВ-а из члана 3. овог Уговора. 

 Рок важења менице за отклањање грешака у гарантном року почиње да тече од 

дана примопредаје изведених радова, а траје петнаест дана дуже од гарантног рока који је 

предвиђен у понуди Извођача радова (______________ месеци).  

 Извођача радова је дужан да уз менице и менична овлашћења Наручиоцу радова 

достави и копије образаца картона депонованих потписа и оверених потписа лица 

овлашћених за заступање.    

 

Члан 9. 

 Уколико Извођач радова не изведе радове у уговореном року или исте не изведе у 

обиму и квалитету предвиђеном понудом Наручилац радова ће у року од 30 дана 

рачунајући од дана наведеног као рок за завршетак радова (______________ дан од дана 

увођења у посао) реализовати банкарску гаранција која је достављена као гаранција за 

добро извршење посла.  

Ако Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 

дужан је да плати уговорну казну у висини од 0,1% од укупне уговорене вредности за 

сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5 % од 

укупне уговорене вредности. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача, умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац претрпео штету због кашњења Извођача у испуњавању 

уговореног рока из става 2. овог члана, а та штета је већа од износа уговорне казне, 

Наручилац може захтевати и разлику до потпуне накнаде штете. 
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Члан 10. 

Извођач радова се обавезује да на изведе радове да одговарајући гарантни рок  у 

трајању од_______________месеца од дана примопредаје радова, а о чему ће бити 

сачињен посебан записник.   

Током трајања гарантног рока Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони 

све недостатке или оштећења која настану као последица непридржавања својих обавеза 

предвиђених понудом и то у року од 5 дана од дана пријема позива Наручиоца радова, а о 

чему ће бити сачињен посебан записник о рекламацији.    

Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у року из става 2. овог 

члана Уговора, односно не отклони настали квар, Наручилац радова задржава право да 

реализује достављено средство обезбеђења - меницу за отклање грешака у гарантном року 

на износ трошкова настале поводом отклањања недостатака.   

Уколико меницу за отклање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака Наручилац радова има право да од 

Извођача радова тражи накнаду штете до пуног износа накнаде штете што Извођач 

прихвата и признаје.   

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

отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани   

квалитет изведених радова,  а који нису настали неправилном употребом, као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не отклони недостатке на начин и у роковима који су утврђени у овом 

члану уговора, Наручилац је овлашћен да активира, односно наплати меницу за 

отклањање грешака у гарантном року и да ангажује друго правно или физичко лице, 

односно извођача да те недостатке отклони. 

 

Члан 11. 

Извођач радова има право на продужење рока због околности услед којих је дошло 

до дужег застоја или успорења радова, а Извођач радова их није могао отклонити ни поред 

предузимања одговарајућих мера, и то у случајевима: елементарних непогода - земљотрес, 

поплава, пожар као и у другим догађајима са карактером „више силе“. 

Извођач има право на продужење рока извођење радова у наведеним случајевима и 

то за онолико дана колико су трајале сметње, с’ тим да се констатовање услова за 

продужење рока врши уписом и детаљним описом у грађевинском дневнику од стране 

Извођача радова и стручног надзора Наручиоца. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени 

споразум, који ће се констатовати у грађевинском дневнику од стране овлашћених лица 

уговарача. 

 

Члан 12. 

У случају да се у току извођења радова који су предмет овог уговора, појави 

потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах писаним путем 

обавести стручни надзор и Наручиоца и да не започиње са извођењем тих радова све док 

за то, од Наручиоца не добије писану сагласност. 

Наручилац ће по пријему захтева из става 1. овог члана издавати налоге за 

неопходне измене и прилагођавање Техничке документације и уговореног предмера и 

предрачуна радова. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке и издаје налоге без претходне 

сагласности Наручиоца, али је дужан да проверава основаност, опис и количине тих 

радова и са детаљним образложењем доставља Наручиоцу на усвајање. 
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Члан 13. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести 

Стручни надзор, Наручиоца искључиво у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и Стручног надзора 

мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране Стручног надзора и 

усвојених јединичних цена из Понуде.  

Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и 

мањкови радова), не могу утицати на промену јединичних цена.  

Извођач се обавезује да прибави писану сагласност Стручног надзора и Наручиоца 

за мањкове радова. 

 

Члан 14. 

Извођач може, без претходне сагласности Наручиоца, али уз писану сагласност 

Стручног надзора, да изведе хитне непредвиђене радове, ако би њихово извођење било 

нужно због осигурања стабилности објекта који је предмет овог уговора или ради 

спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, 

односно променом тла, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и 

неочекиваним догађајима, који нису предвиђени у Техниичкој документацији.  

 Извођач је дужан да о наступању околности из става 1. овог члана, истог дана када 

су те околности наступиле, обавести Наручиоца, као и да Наручиоцу, одмах по добијању, 

достави примерак или копију писане сагласности стручног надзора из става 1. овог члана.  

Ако би, због извођења хитних непредвиђених радова, уговорена вредност из члана 

1. овог уговора морала бити знатно повећана, Наручилац може да једнострано раскине 

овај уговор, о чему без одлагања писаним путем обавештава Извођача. 

 

Члан 15. 

Извођач радова може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност 

Надзорног органа извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење 

нужно.  

Извођач радова и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе околности 

из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца радова.  

Наручилац радова може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена 

морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача радова.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.  

 

Члан 16. 

Извођача радова ће по завршетку уговорених радова из члана 2. овог Уговора 

извршити примопредају радова надзорном органу кога одреди Наручилац радова, а о чему 

ће бити сачињен посебан записник о примопредаји радова. 

Примопредаја изведених радова ће се извршити након успешно обављеног посла, а 

што ће се констатовати посебним записником о пријему радова који ће бити сачињен 

између представника Наручиоца радова (односно Надзорног органа Наручиоца радова) и 

Извођача радова.  

 

Члан 17. 

Наручилац радова има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.  03/2018                                39/51  

 

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, 

као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком 

документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није 

поступио по примедбама стручног надзора; 

- својом кривицом, пропусти да започне извођење радова који су предмет овог 

уговора, касни или задржава напредовање радова, и након истека рока од 15 дана 

од дана пријема писаног упозорења Наручиоца; 

- пропусти да, у разумном року, поступи по писаном налогу Наручиоца и/или 

Стручног надзора и отклони уочене недостатке што утиче на правилно извођење 

радова који су предмет овог уговора и/или на рок за завршетак извођења радова.  

 

Члан 18. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац радова има право да за радове 

који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију 

банке за добро извршење посла.  

Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу радова 

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

радова новог извођача за те радове.  

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 

страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи 

основ за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да о свом трошку изведене 

радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу радова преда пројекат изведеног стања, као 

и извештај о стварно изведеним радовима и коначну сутуацију по предметном уговору до 

дана раскида уговора.   

 

Члан 19.  

 Обавезе које по овом Уговору доспевају у наредној буџетској години биће 

реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 

буџетској години, односно која су предвиђена у финанијском плану Наручиоца.  

 

    Члан 20. 

Уколико нека питања нису регулисана овим Уговором уговорне стране су сагласне 

да ће се у том случају непосредно примењивати одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима.  

 

     Члан 21. 

 Евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно, а у 

супротном признају стварну и месну надлежност одговарајућег суда у Краљеву.  
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      Члан 22. 

 Овај Уговор сачињен је у два истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по  један примерак. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА                                                 ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

                Д И Р Е К Т О Р                                 Д И Р Е К Т О Р 

  

      _________________________                                                 _____________________ 

     др сци. мед Дејан Станојевић  

 

 

  

НАПОМЕНА: Модел уговора неопходно је попунити, потписати од старне 

овлашћеног лица понуђача или члана групе понуђача, оверити печатом и сваку 

страну парафира.    
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ОБРАЗАЦ бр. 10. 

 

П О Н У Д А 

ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛА И ВИЛЕ „СПЛЕНДОР“  

ЈН БР. 03/2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуда за изградњу хотела и виле „Сплендор“ са спецификацијом столарије и 

браварије.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrnjcispa.rs/wp-content/uploads/2018/03/Dokumentacija-Romanija.pdf
http://www.vrnjcispa.rs/wp-content/uploads/2018/03/Dokumentacija-Romanija.pdf
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Укупна вредност понуде 

 без ПДВ-а 

_____________________ РСД 

Словима:____________________________________ 

____________________________________________ 

Наручилац ће плаћање износа из члана 3. овог Уговора вршити на основу месечних испостављених и оверених привремених ситуација и 

окончане ситуације, с'тим да ће се плаћање сваке појединачне привремене ситуације вршити у року од ______________ дана од дана пријема 

привремене ситуација од стране Наручиоца. Привремена ситуација мора бити сачињена на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединачних цена из понуде и потисана и оверена од стране надзорног органа Наручиоца (Најдужи понуђени рок плаћања може бити 

90 дана).    
    
 

Рок извођења радова: понуђач ће радове извести у року од _____________ календарских дана, од дана увођења у посао (навести број дана 

потребних за извођење радова од дана увођења у посао). 

Напомена: Наручилац је дужан да наведе укупан број календарских дана потребних за извођење радова. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Гаранција: ___________________________________________________________________________ 

Напомена: Гаранти рок на изведене радове не може бити краћи од 24 месеца. Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје радова.  

 

Важност понуде: _______________________________________________________________________ 

Напомена: Важност понуде не може бити мања од  60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

Изјава:  

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из конкурсне документације за предметну јавну набавку. 

      Датум: 

______________ 

                                                                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                                                                       ___________________________ 

                                                                                                М.П. 

 

НАПОМЕНА 1:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

НАПОМЕНА 2:  

Производи које понуђачи нуде морају бити исти или одговарајући конкретно наведеним производима произвођача (фирми) за позиције у премеру и 

предрачуну где су наведени робни знак, тип или произвођач.  
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ОБРАЗАЦ бр.  11. 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

ДУЖНИК 

___________________________________________________________________________   

(пун назив из решења о упису у рег.органа надлеж.за рег.седиште) 

___________________________________________________________________________  

(матични број и број рачуна) 

 

ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ 

 

ПОВЕРИЛАЦ: Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања, 

текући рачун број: 840-247667-50 код Управе за трезор ВРЊАЧКА БАЊА, ПИБ 100919405, 

мат. бр. 07177402. 

 

Предајемо Повериоцу бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату меницу број 

__________________ може попунити на износ до:  

 

 

ДИНАРА _________________________ 

 

Словима: ________________________________________________________________________  

(Дужник уписује износ који представља 10% вредности укупне понуђене цена без 

обрачунатог ПДВ-а, а која је наведена у понуди). 

 

ОВЛАШЋУЈЕМО ПОВЕРИОЦА да уколико будемо избрани за најповољнијег понуђача у 

отвореном поступку јавне набавке: Изградња хотела и виле „Сплендор“ (ЈН бр. 03/2018), а 

одустанемо од закључења уговора, може реализовати достављену меницу, а по основу овог 

овлашћења.  

Рок важење ове менице је _____________________________ дана.  
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше 

на терет рачуна ДУЖНИКА код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за 

наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну 

или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 

повлачење и отказивање налога за наплату.  

Меница је важећа и у случају да дође до: промене лица овлашћених за заступање предузећа, лица 

овлашћених за располагање средстава са рачуна ДУЖНИКА, промена печата, статусних промена 

код ДУЖНИКА, оснивања нових правних субјеката од стране ДУЖНИКА и других промена од 

значаја за правни промет. 

 

              ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

              ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

         М.П.                        _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ бр. 12. 

 
ПОТВРДА О  ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

          
 

____________________________ 

 Назив наручиоца 
 

____________________________ 

         Адреса 
 

Овим потврђујемо да је предузеће 
 

_____________________________________________________________________________, 
 

из___________________________________________________________________________, 
 

_____________________________________________________________________________, 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач) 

 

за потребе Наручиоца 
 

___________________________________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извео и окончао радове  

 

у површини од _____________ м2, у периоду од _____________ до _____________.године, 

 
______________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова) 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

у вредности од ____________________________________динара без пдв-а, 

 

односно у вредности________________________________динара са пдв-ом, за годину _________ 

 

а на основу уговора број______________________од________________________. 
 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке: Изградња хотела и виле 

„Сплендор“ (ЈН бр. 03/2018) који спроводи Специјална болница "Меркур" Врњачка Бања и у 

друге сврхе се не може користити.  

Изјављујем под пуном матерјалном и кривичном одговорношћу да су изведени радови у свему у 

складу са уговором о јавној набавци. 
 

Контакт особа Наручиоца - Купца: ____________________________________________. 
 

Телефон:___________________ 
 

Датум:____________________         Потпис овлашћеног лица Наручиоца - Купца 

 

             

             М.П.                ______________________________ 

 

НАПОМЕНА:  

Образац копирати у потребном броју примерака.  
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ОБРАЗАЦ бр.  13. 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

изведених и окончаних радова 
 

Ред. 

бр. 
Назив Наручиоца  

Уговор 

број 

Пословна 

година 

Укупан износ 

уговорених и изведених 

радова без обрачунатог 

ПДВ-а 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

УКУПНО: 

 

 

Напомена: Образац Рекапитулација обухвата укупну вредност изведених радова 

свих чланова групе понуђача (уколико се подноси заједничка понуда). 

 

 

 

                                                                         П О Н У Ђ А Ч 

                                                          ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

 

                                                                                 М.П.      ________________________ 
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ОБРАЗАЦ бр. 14. 

 
ПОТВРДА О  ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

- ЗОНА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- 
            

 

____________________________ 

 Назив наручиоца 
 

____________________________ 

         Адреса 
 

Овим потврђујемо да је предузеће 
 

_____________________________________________________________________________, 
 

из___________________________________________________________________________, 
 

_____________________________________________________________________________, 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач) 

 

за потребе Наручиоца 
 

___________________________________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извео и окончао грађевинско-занатске радове на објектима у 

зони заштите-споменика културе  

 
______________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова) 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

у вредности од ____________________________________динара без пдв-а, 

 

односно у вредности________________________________динара са пдв-ом, за годину _________ 

 

а на основу уговора број______________________од________________________. 
 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке: Изградња хотела и виле 

„Сплендор“ (ЈН бр. 03/2018) који спроводи Специјална болница "Меркур" Врњачка Бања и у 

друге сврхе се не може користити.  

Изјављујем под пуном матерјалном и кривичном одговорношћу да су изведени радови у свему у 

складу са уговором о јавној набавци. 
 

Контакт особа Наручиоца - Купца: ____________________________________________. 
 

Телефон:___________________ 
 

Датум:____________________         Потпис овлашћеног лица Наручиоца - Купца 

 

             

             М.П.                ______________________________ 

 

НАПОМЕНА:  

Образац копирати у потребном броју примерака.  
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ОБРАЗАЦ бр.  15. 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
- ЗОНА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ-  

 

Ред. 

бр. 
Назив Наручиоца  

Уговор 

број 

Пословна 

година 

Укупан износ 

уговорених и изведених 

радова без обрачунатог 

ПДВ-а 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

УКУПНО: 

 

 

Напомена: Образац Рекапитулација обухвата укупну вредност изведених радова 

свих чланова групе понуђача (уколико се подноси заједничка понуда). 

 

 

 

                                                                         П О Н У Ђ А Ч 

                                                          ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

 

                                                                                 М.П.      ________________________ 
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ОБРАЗАЦ бр.  16. 

 

 

 

У складу са чланом 26. и 61. ст. 4. тач. 9. ЗЈН („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 

и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача 

дајем следећу: 

  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Понуђач: 

_______________________________________________________________________, 

Седиште и 

адреса:_______________________________________________________________,  

Матични број : 

_________________________________________________________________, 

ПИБ: 

__________________________________________________________________________, 

 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду број 

_________________(уписати) од ____________.2018. (уписати) године, припремљену на 

основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 03/2018, 

ЈН – Изградња хотела и виле „Сплендор“, подносимо независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима.      

 

 

 

 

 

У _______________________                                                  Овлашћено лице понуђача       

 

Дана_________________године                           М.П.        __________________________ 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац 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, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ бр.  17. 
 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ 

бр. 124/12) 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 

У вези са позивом за јавну набавку број 03/2018, ЈН – Изградња хотела и виле 

„Сплендор“, у отвореном поступку изјављујемо под материјалном и кривичном 

одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде.      

 

 

 

 

             Датум                                                                                                      ПОНУЂАЧ 

 

   _____________                                                     м.п.                       ___________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ бр.  18. 

 

 

ИЗЈАВА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

Изјављујемо да смо дана _____._____. 2018. године посетили локацију која је предмет 

јавне набавке бр. 03/2018, ЈН у отвореном поступку – Изградња хотела и виле 

„Сплендор“,  и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. 

Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима градње као и да нам је омогућен 

увид у пројектну документацију.   

 

НАПОМЕНА: 

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе 

понуђача. 

 

 

 

 

Датум:_______________________       ___________________________ 

        Име и презиме овлашћеног лица 

 

        ___________________________ 

           Потпис овлашћеног лица 

 

 

     М.П. Понуђача 

 

 

 

 

За Наручиоца потврђујемо да је _____________________________________________ 

     име и презиме представника понуђача 

 

дана ____________________ године обишао предметну локацију. 

 

 

 

 

 

   __________________________________________________ 

                          Представник Наручиоца 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
 

Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума из члана 85. став 1., 

тачка 1. (економски најповољнија понуда) Закона о јавним набавкама, а који ће се 

вредновати на следећи начин:  

 

р.б. критеријум 

 

број бодова 

 

1. Понуђена цена 80 

2.  Рок плаћања- број дана  20 

                Σ   100 

 

 

 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОНУДЕ 

 

I  Понуђена цена бодоваће се по следећој формули: 

 

 

II  Рок плаћања- број дана бодоваће се по следећој формули:  
 

 

- Наручилац ће плаћање вршити на основу привремених ситуација, с'тим да 

ће се плаћање сваке појединачне привремене ситуације вршити у року од  

максимално 90 дана од дана пријема од стране Наручиоца (привремена ситуација 

мора бити потисана и оверена од стране надзорног органа Наручиоца). Најдужи 

понуђени рок плаћања може бити 90 дана.  

 

  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА = бодови цена + бодови рок плаћања - број дана                             
 

 

Уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда добије највећи број бодова.  
 
 

 Уколико две или више понуда добију исти број бодова по утврђеним 

критеријумима, рангирање таквих понуда извршиће се на основу критеријума понуђена 

цена, односно понуда која има више остварених бодова на критеријуму понуђена цена 

биће боље рангирана.     

 

Бодови цена  = 
80 x најнижа понуђена цена 

       конкретно понуђена цена 

Бодови рок плаћања- број дана  = 

20 x  конкретно понуђени рок плаћања (дани)  

     најдужи понуђени рок плаћања у оквиру 

рока од 90 дана од пријема привремене 

ситуације(дани)  


