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1. На страни 2/51 конкурсне докуметације мења се „САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ   

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“ и сад гласи: 

 

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 

07.05.2018. године (понедељак), а јавно отварање понуда ће се обавити истог дана са 

почетком у 11:00 часова.  

 

  

 

 

 



Измена и допуна конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 03/2018  3/11 

 

 

 

2. На страни 3/51 конкурсне докуметације мења се „Ј А В Н И   П О З И В“ и сад  

гласи: 

 

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.   
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Достављена понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.  

 

  

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 07.05.2018.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 

mailto:pravnasl@vrnjcispa.rs
mailto:investicije@vrnjcispa.rs
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на Порталу јавних набавки Републике Србије, као и на интернет страници наручиоца 

(vrnjcispa.rs).   

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 07.05.2018.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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3. У „УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА“ мења се: „Кадровска опремљеност:“ и 

„Техничка опремљеност:“ и сада гласе: 

 

Кадровска опремљеност: 

  

 - Минимум 100 радника и инжењере са траженим лиценцама 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 радник 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 приложити копију Уверења о положеном стручном испиту о практичној 

оспособњености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

 

       - 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. 

Дипломирани инжењери 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 или 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. 
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Фотокопију лиценце и потврду ИКС да је иста важећа). 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 бруто масе минимум 25 тона; 

- минимум 1 багер гусеничар; 

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

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

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

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

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

- минимум 1 кипер са дизалицом минималне носивости 5,5 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 (31.12.2017.год.) 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 очитаних 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.  

(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;  
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- 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 стране 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 или 

од стране иностраних акредитованих институција.    

   

 

4. У „ОБРАСЦУ БР. 8“ мења се: „Кадровска опремљеност:“ и „Техничка 

опремљеност:“ и сада гласе: 

 

 

Кадровска опремљеност: 

  

 - Минимум 100 радника и инжењере са траженим лиценцама 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,.....);  
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- да најмање 1 радник 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 приложити копију Уверења о положеном стручном испиту о практичној 

оспособњености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

 

       - 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. 

Дипломирани инжењери 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 или 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). 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 бруто масе минимум 25 тона; 

- минимум 1 багер гусеничар; 

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

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

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

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

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

- минимум 1 кипер са дизалицом минималне носивости 5,5 тона или више; 
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- 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 (31.12.2017.год.) 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 очитаних 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.  

(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 стране 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.  
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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 или 

од стране иностраних акредитованих институција.    

 

  

 

 

 

5. У обрасцу број 10. „П О Н У Д А ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛА И ВИЛЕ „СПЛЕНДОР“ ЈН 

БР. 03/2018“ после реченице: „Понуда за изградњу хотела и виле „Сплендор“ са 

спецификацијом столарије и браварије.“ додаје се нов став: У обрасцу понуде у поглављу 

„10 BRAVARSKI RADOVI“, на позицији 10.3, као и у шеми „ŠEMA ALU BRAVARIJE - 

POS - KUPOLE“ мења се Ut = 1,4 W/m2K. 


