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Наручилац Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, Суботица 
На основу члана 55,57. и 60.Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» брoj 124/12 ; 14/15 и 68/15.) објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
Подаци о наручиоцу: 

Назив: Општа болница Суботица 
Адреса и телефон: Изворска 3 , Суботица , 024/625-715 
Интернет страница: www.bolnicasubotica.com 
Врста наручиоца: Здравство 

 
Подаци о предмету и поступку јавне набавке: 

Врста поступка ЈН: Отворени 
Врста предмета ЈН: Услуге 
Опис предмета ЈН: Услуге одржавања објеката и површина, инсталација и столарије 
Назив из општег речника: Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама  
Ознака из општег речника: 50700000 
Број партија: 3 

 
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум: Најнижа понуђена цена  
Елементи критеријума:  Цена 

 
Начини преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је документација доступна: 

Начини преузимања: Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца 
Сајт-интернет страница:  http://www.bolnicasubotica.com   
Линк за преузимање: http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2016/  

 
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  

Рок и време истека рока: 15 дана , односно крајњи рок за подношење понуда је 15.09.2016. до 12:00 часова 

Напомене: 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу (писарницу) наручиоца 
најкасније наведеног рока. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу 
наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица у писарницу 
Наручиоца у главном холу, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Понуда за учествовање у поступку 
јавне набавке ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА-Партија __ , редни број ЈН 75/16-У/ОП“. На полеђини 
коверте уписује се назив, адреса понуђача, телефон и контакт особа. 

 
Отварање понуда (место, време, начин):  

Место: 
Општа болница Суботица, Изворска 3, Суботица у канцеларији Одељења за техничке послове , 
зграда са ознаком „O“, први спрат. 

Време: 15.09.2016. у 12:30 часова 

Начин 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, 
последњег дана горе наведеног рока. 

 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Понуђачи који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство представника 
понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица Понуђача, сa прeцизним нaвoђeњeм обима 
oвлaшћeњa пунoмoћникa зa прeдузимaњe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних рaдњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за 
јавну набавку пре почетка отварања понуда. 

 
Рок за доношење одлуке о додели уговора:  

25 дана од дана јавног отварања понуда 

 
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):  

Контакт особа: Петар Кнежевић, дипл.менаџер 
Телефон/факс: 024/625-715 
E-mail: obtender@gmail.com  

Напомена: 
Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и добити 
искључиво писменим путем , путем електронске поште или факса 
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- У П У Т С Т В О - 
понуђачима како да сачине понуду 

 

1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1.1 Опис предмета јавне набавке 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Услуге одржавања објеката и површина, инсталација и столарије 
ВРСТА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге 
НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама  
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 50700000 
СКРАЋЕНИ НАЗИВ Одржавање објеката 
ВРСТА ПОСТУПКА Отворени 
ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА Закључење оквирног споразума о пружању услуга 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА СПОРАЗУМА 1 година – 12 месеци 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ Процењена вредност ће бити објављена у записнику о отварању понуда. 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

www.portal.ujn.gov.rs и  
http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2016/  

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 02.02.2016. Бр. документа: 01-330/16-17 
 

1.2 Опис партија 
ПАРТИЈА ОПИС НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 

1 Одржавање објеката и површина 
Услуге поправке и одржавања 
инсталација у зградама 

50700000 

2 
Одржавање вк, пароводних инсталација 
и машинских елемената постројења и 
објеката 

Услуге поправке и одржавања 
машинских инсталација у 
зградама 

50712000 

3 
Одржавање пвц, алу столарије и 
аутоматике 

Услуге поправке и одржавања 
инсталација у зградама 

50700000 

 
2 ЈЕЗИК 
2.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена : Понуда и сви обавезни документи који се 

прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику. Техничке спецификације, 
каталози и сертификати могу бити приложени на енглеском језику. Остали документи морају бити 
преведени од стране судског тумача уколико је то посебно наведено. 

 
3 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
3.1 Прихватљива понуда треба да садржи следеће обавезне документе:  

ДОКУМЕНТ: ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА: ОРИГИНАЛ / КОПИЈА 
Образац понуде (Документ бр.3) Понуђач Оригинал 
Податке о учесницима у заједничкој понуди  
(Документ бр.3а) – опционо  

Понуђач Оригинал 

Податке о подизвођачима,  
(Документ бр.3б) – опционо  

Понуђач Оригинал 

Образац техничких карактеристика добара (Документ бр.4) Понуђач Оригинал 
Модел Оквирног споразума (Докуметнт бр.5) Понуђач Оригинал 
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 
Закона (Документ бр.6) 

Понуђач Оригинал 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75 и 76 
Закона (Документ бр.6а) 

Понуђач Оригинал 

Образац изјаве о независној понуди (Документ бр.7) Понуђач Оригинал 

Образац трошкова припреме понуде (Документ бр.8) Понуђач Оригинал 

ОП образац Понуђач Копија 

Меница за озбиљност понуде регистрована са овлашћењем Понуђач Оригинал 
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*Наручилац задржава право провере валидности докумената за које се достављају копије. Понуђач је дужан по 
захтеву Наручиоца да достави оверене копије докумената и/или оригиналне документе на увид. 
*Понуда поред обавезних докумената може да садржи и остале карактеристике, друге описе добара, 
сертификате квалитета, каталоге и сл. 
 

3.2 Начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне документације и понуде 
3.2.1 Образац понуде – Документ 3:  Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или 

заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење оквирног 
споразума морају бити наведени (цена, рок испоруке, услови и начин плаћања, важност понуде итд.), 
у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

3.2.2 Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи 3а и 3б: достављају се 
уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико понуђач наступа 
самостално није дужан да достави ове документе. Уколико понуђач наступа са заједничком понудом 
или подизвођачем, у  моделу оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе 
понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц посла.  

3.2.3 Образац техничких карактеристика – Документ бр.4: Оверен печатом и потписом на свакој страни, 
чиме понуђач доказује да је упознат са садржајем тражених карактеристика услуга и добара и 
потврђује да понуђене услуге / добра испуњавају захтеване техничке карактеристике.  

3.2.4 Модел оквирног споразума – Документ бр.5: Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна 
поља која су предвиђена за податке који чине битне елементе оквирног споразума и подаци о 
понуђачу), потписан и оверен на свакој страни. Уколико је у питању заједничка понуда или понуда са 
подизвођачем, у моделу оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
а модел оверева понуђач-носиоц посла. Обавезно, оверити и потписати сваку страну модела 
оквирног споразума.  Оквирни споразум ће бити закључен након доношења одлуке овлашћеног 
органа наручиоца. Ако понуђач чија је понуда најповољнија одбије да закључи оквирни споразум о 
јавној набавци, Наручилац ће закључити оквирни споразум са наредним најповољнијим понуђачем. 
Понуђач је дужан да на евентуални захтев Наручиоца, уз потписан оквирни споразум о купопродаји 
достави све судски или код општинског органа ОВЕРЕНЕ доказе из члана 76. Закона 

3.2.5 Образац/Изјава за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 – Документ бр.6: Табела у прилогу 
овог документа  мора бити попуњена на сваком пољу. Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

3.2.6 Изјава о независној понуди – Документ бр.7: Изјавом о независној понуди понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

3.2.7 Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.8: У обрасцу трошкова припреме понуде могу 
бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. Трошкове припреме и 
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће 
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења само под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

3.2.8 ОП образац - образац оверених потписа лица овлашћених (у надлежном суду/органу Управе) за 
заступање понуђача ради провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених потписа 
лица овлашћених за заступање.  Овлашћено лице за заступање (уз приложен ОП образац) може да 
поднесе писано овлашћење другом лицу, да у његово име потпише понуду и све обрасце који се 
достављају уз понуду. Уколико се даје Овлашћење из претходног става мора да буде дато у писменој 
форми са печатом и потписом издаваоца овлашћења и сa прeцизним нaвoђeњeм обима oвлaшћeњa 
пунoмoћникa зa прeдузимaњe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних рaдњи у имe и зa рaчун 
Пoнуђaчa у прeдмeтнoj jaвнoj нaбaвци Нaручиoцa 

 

5 



 

 
Услуге одржавања објеката и површина, 

инсталација и столарије 
75/16-У/ОП 

Документ бр.2 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда  

3.3 Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:  
3.3.1 Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 30 дана а ради одлуке о 

избору најповољније понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати до до истека 
30 дана од дана подношења. Уколико понуђач понуди опцију важења понуде мању од 30 дана, 
понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека рока важења понуде у 
писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати 
захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду 

3.3.2 Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима: 

 Понуђачи морају испуњавати Законом и Конкурсном документацијом одређене услове. 

 Понуда се у целини припрема и подноси у складу са Позивом за подношење понуда и 
Конкурсном документацијом и мора да садржи минимум једну целокупно понуђену партију, 
односно сва добра/услуге/радове у јавној набавци формираној без партија. 

 Понуда се доставља искључиво у читко писaној, штампаној форми; 

 Наручилац документацију (PDF формат) објављује на Порталу ЈН и својој интернет страници; 

 Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део оквирног споразума; 

 Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде објављеним од стране Наручиоца; 

 Модел оквирног споразума мора бити попуњен, оверен и потписан; 

 Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа 
понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у 
смислу члана 106 Закона; 

 Ако неки елемент није наведен, заокружен, попуњен у обрасцима конкурсне документације 
а може се утврдити из другог приложеног, овереног документа, пропуст се неће сматрати 
битним недостатком. 

 Понуда ће бити одбијена ако се утврди да садржи неистините податке или ако не одговара  
свим обавезним захтевима из конкурсне документације; 

 Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђена 
добра и услуге на нивоу партије или понуде (у јавној набавци која је формирана без партија) 
и усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне документације; 

 Понуђач је у обавези да у својој понуди обухвати сва тражена добра, услуге или радове у 
оквиру набавке, односно партије, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива. 

 Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и 
евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне 
документације а посебно оне елементе који су важни за оцењивање и примену 
методологије елемената критеријума за оцену понуда. 

 На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се 
примењују одредбе Закона. 

 Понуда може да се обезбеди увезивањем јемствеником, нумерисањем страна, прилагањем 
спецификације докумената, повезивањем у целину тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не 
оштете листови или печат. 

 Понуђач одговара и гарантује за осигуравање своје понуде и њену сигурност на наведене 
начине или ако сматра да је то потребно, путем другог још поузданијег начина. Уколико 
понуда није осигурана то ће бити евидентирано у записнику о отварању и извештају о 
стручној оцени, неће бити одбијена као неприхватљива а у том случају наручилац ће 
основано одбити сваку примедбу, жалбу понуђача и захтев за заштиту права који се односе 
на садржину понуде.  

 Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава 
мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.  

 Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном 
тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено представнику понуђача 
(уколико је присутан и уколико има одговарајуће овлашћење) да парафира уочену исправку, 
и друге формалне недостатке, у супротном ће се исправке и недостаци констатовати у 
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Записнику а у вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања 
Извештаја о стручној оцени понуда. 

 Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо 
образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити, уколико се исти податак не буде 
могао утврдити из другог приложеног документа. 

 Понуда ће бити одбијена уколико се из приложене документације не могу утврдити битни 
елементи за примену методологије елемената критеријума или уколико не садржи обавезне 
доказе за испуњавање услова и додатних услова из ЗЈН. 

 Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда и сви обрасци који се 
достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање 
(сходно обрасцу ОП-овера потписа лица овлашћеног за заступање) где год је то у 
документацији предвиђено. Уколико обрасце потписује лице које није наведено као 
законски заступник, потребно је да се приложи овлашћење да то лице може да потпише 
понуду и све обрасце који чине саставни део понуде. 

 На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се 
примењују одредбе Закона о јавним набавкама. 

  
3.4 Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у писаном 

облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу: Општа 
болницаСуботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, писарница у главној згради са назнаком : НЕ 
ОТВАРАТИ ! ПОНУДА за ЈН – 75/16-Д/ОП – ОДРЖАВАЊЕ ОБЈКЕКАТА – Партија ____ . На полеђини 
коверте навести пун назив, број телефона, контакт особу и адресу понуђача. Уколико понуђач подноси 
понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до крајњег рока за подношење 
понуда, датума и сата како је наведено на првој страни конкурсне документације (15.09.2016. до 12:00 
часова). Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда. 

 

4 ПАРТИЈЕ 
4.1 Јавна набавка је формирана у 3 партије, наведене у тачки 1.2. Понуде за појединачне партије морају 

бити физички одвојене, односно одвојене на начин да их комисија наручиоца може независно 
оцењивати, и на начин који искључује могућност да се при пријему, односно отварању понуда 
појединачна партија не може распознати, евидентирати.  

4.2 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 

 

5 ПОНУДЕ  СА  ВАРИЈАНТАМА 
5.1 Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 
6 НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА  ПОНУДА 
6.1 У складу са чланом  87 став 6 Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни 

или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна 
понуде може се поднети на начин који је предвиђен за подношење понуда, са посебном уочљивом 
назнаком на коверти да се ради о измени односно допуни понуде а најкасније до крајњег рока 
одређеног за подношење понуде. Понуђач, такође може да опозове своју понуду писменим 
изјашњењем о опозиву најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Коверте у којима 
се подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на коверти за 
подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку“ наводи „измена“ , „допуна“ 
или „опозив“. 
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7 ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
7.1 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или 

као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
7.2 Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 
директно подизвођачу. Наведени подаци се уносе у документ 3а. 

7.3 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % 
7.4 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. 

7.5 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. 

7.6 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 
1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке 
који ће извршити преко подизвођача 

7.7 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
8.1 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.”. 

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, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 
другачије. 

8.2 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

8.3 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  
9.1 Рок извршења:  за хитне интервенције – до 12 часова, за планиране мањег обима 48 часова , за 

планиране већег обима 5 дана 

9.2 Услови плаћања:   55 дана од дана промета, односно пријема фактуре 
9.3 Гарантни рок:         за уграђене материјале према декларацији произвођача, за квалитет услуге 12 

месеци 
9.4 Важење понуде: најмање 30 дана 
9.6.      Паритет извршења: ФЦЦО објекти Наручиоца – Купца 
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10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА: 
10.1 Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити исказане у 

динарима, заокружене на две децимале и исказане искључиво по јединици мере назначеној у обрасцу 
понуде. Ценовни елементи у понуди понуђача се исказују у динарима са свим урачунатим зависним 
трошковима и са паритетом ФЦЦО Купац као Наручилац. Цена је променљива, са свим урачунатим 
зависним трошковима набавке и са паритетом ФЦЦО Купац. Ако понуђена цена укључује увозну 
царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у обрасцу понуде у 
пољу „Укупни зависни трошкови“. Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне 
погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније 
понуде. 

10.2 У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан 16. 
став 3. тачка 1. понуђени услови плаћања не могу бити дужи од 60 дана. 

10.3 Aкo нaручилaц oцeни дa пoнудa сaдржи нeуoбичajeнo ниску цeну, сaглaснo члaну 92. Зaкoнa o jaвним  
нaбaвкaмa, захтеваће oд пoнуђaчa дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje смaтрa  
мeрoдaвним. 

10.4 Понуђач може у предвиђено поље у обрасцу понуде да дефинише попуст на понуђену цену (нпр. каса 
сконто на плаћање пре валуте, рабат и сл.) Попуст на понуђену цену се не пондерише. Уколико попуст 
буде дефинисан, биће унесен у оквирни споразум о купопродаји и чиниће његов саставни део. 

 

11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
11.1 Понуђач приликом потписивања оквирног споразума доставља 2 (две) бланко, сопствене менице, депо 

картон и менична овлашћења са клаузулом „без протеста“ оверене и потписане, наплативе на први 
позив “по виђењу“, роком важења до три дана након истека важења оквирног споразума (друга 
меница) и са меничним овлашћењем у корист Купца, и то : 
Прву меницу као гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља уз поднету понуду, без права 
протеста, у висини од 10 % од вредности понуде, коју понуђач мора да преда наручиоцу истовремено 
са понудом и која траје најмање 3 дана дуже од дана истека рока важења понуде. Наручилац ће 
уновчити меницу ако понуђач одустане од закључења уговора. 
Меницу за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 10 % од 
вредности оквирног споразума, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу истовремено са 
закључењем оквирног споразума и која траје најмање 3 дана дуже од дана истека рока трајања 
оквирног споразума, односно гарантног периода за предметне услуге. Наручилац ће уновчити меницу 
за добро извршење посла у случају да понуђач не буде отклонио уочене недостатке и извршавао 
гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом. Меница и менично 
овлашћење ће се достављати по правилу: један оквирни споразум = једна меница. 

11.2 Бланко соло  менице  треба  да  садрже  само  потпис  и  печат понуђача и достављају се посебно тј. са 
два менична овлашћења на Купца. Образац меничног овлашћења мора да буде оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Сопствене менице и менична овлашћења која се 
достављају уз Оквирни споразум треба да  буду регистровани код пословне банке у складу са Одлуком 
о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (члан 47a. став 6. 
Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2002 и 5/2003 и ''Службени гласник РС'', бр. 
43/2004, 62/2006 и 31/2011, 56/2011), понуђач доставља потврду своје пословне банке о регистрацији  
менице. Менично овлашћење/писмо обавезно мора да садржи и тачан назив корисника меничног 
овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се 
издаје, са навођењем рока важности. Уколико oдaбрaни пoнуђач у предвиђеним рoковима нe дoстaви 
средства обезбеђења, кaкo je трaжeнo у дoкумeнтaциjи нaручилац ћe, пoнoвo извршити рaнгирaњe 
пoнудa прeмa критeриjумима зa избор нe узимajући у oбзир пoнуду oдaбрaнoг. 
Меница и менично овлашћење ће се достављати по правилу: један оквирни споразум=једна меница и 
то на износе без ПДВ. 
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11.3 Додатно средство обезбеђења – уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу, понуђач доставља меницу и менично овлашћење у висини од 
10% вредности оквирног споразума, као гаранцију за добро извршење посла, на начин који описује 
меницу за добро извршење посла. 

 

12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
12.1 Свака  страница  која  садржи  податке  који  су  поверљиви  за понуђача или његовог подизвођача 

треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као 
поверљиве све податке о понуђачима  садржане  у  понуди  који  су  посебним  актом  утврђени  или  
означени  као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац  може  да  одбије  
да  пружи  информацију  која  би  значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

12.2 Наручилац  је  дужан  да  чува   као  пословну  тајну  имена  понуђача и поднете понуде до истека рока 
за отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у 
складу чл.14. Закона став 2. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима 
садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 

 
13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 
13.1 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 
20. Закона. Прихватљиви начини комуникације: Поштом на адресу „Општа болница Суботица, 
Суботица, 24000 Суботица, Изворска 3“; или на факс: 024/625-715; или путем е-маила: 
obtender@gmail.com  

13.2 Наручилац задржава право да од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача сходно члану 93. Закона. 

13.3 Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде који су од значаја за примену 
критеријума за доделу оквирног споразума или промену која би неодговарајућу или неприхватљиву 
понуду учинила одговарајућом или прихватљивом - осим ако другачије не произилази из природе 
поступка ове јавне набавке. 

13.4 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између укупне и 
јединичне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач писмено не усагласи са исправком 
рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 

14 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
14.1 Критеријум за доделу оквирног споразума:  Најнижа понуђена цена 
14.2 Елементни и методологија примене критеријума:  

 Елемент критеријума методологија примене Макс.број пондера 

14.2.1 
Цена (образац понуде и 
ценовник)  

формула: 
80/понуђена цена x најнижа понуђена цена  
20/понуђена цена x најнижа понуђена цена 

100 

14.3 Елементи критеријума у случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера: 
Краћи рок одзива, дужи гарантни рок за квалитет услуге 

15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 
15.1 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. – 
Изјава као доказ из документа 6. 
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15.2 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВИ УЗОРАКА 
16.1 Није предвиђено 

17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА 
17.1 Активна легитимација  
17.1.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права може да 
поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански 
надзорник. 

17.1.2 Понуђач који има намеру да поднесе захтев за заштиту права, мора прво да поступи у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр. 68/2015) у супротном ће се захтев одбацити закључком. 

17.2 Рокови и начин подношења захтева 
17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима 

предвиђеним овим Законом. 
17.2.3 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

чланом 150. Закона. 
17.2.4 У случају подношења Захтева за заштиту права,  Наручилац не може донети одлуку о додели 

оквирног споразума нити закључити оквирни споразум за предметну јавну набавку, осим у случају из 
члана 150 став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015). 

17.2.5 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу 
Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница или путем 
електронске поште на адресу: obtender@gmail.com. 

17.2.6 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 пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 
вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  

17.2.7 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из тачке 17.2.6, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

17.2.8 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

17.3 Последице поднетог захтева 
17.3.1 Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења оквирног споразума у складу са чланом 112. 

став 2. Закона наручилац не може извршити оквирни споразум о јавној набавци до доношења одлуке 
о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случајевима наведеним у члану 150 став 2 и 3 Закона 
или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

17.4 Такса  
17.4.1 Уз поднети захтев у складу са чланом 151. Закона, обавезно се доставља доказ о уплати таксе у 

складу са чланом 151. став 1. тачка 6. Закона у износу од 120.000,00 динара на жиро-рачун бр. 840-
30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, по моделу 97 и позивом на број: 75/16 , Сврха: Републичка 
административна такса за јавну набавку – ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА Партија ___ - Општа болница 
Суботица, Суботица. Корисник: Буџет Републике Србије 

17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује управни поступак 
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18 ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 
18.1 Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу којем је додељен у року од осам дана од истека рока 

за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна 
понуда оквирни споразум ће бити закључен у року од 3 дана од дана пријема одлуке о додели 
оквирног споразума. 

18.2 Уколико одабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум, одн. не достави средство 
обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се закључивању оквирног споразума са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 

18.3 Ако је у случају из тачке 18.2 због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о 
додели оквирног споразума 

18.4 Наручилац ће у предметном поступку и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити оквирни споразум о јавној набавци уколико у року предвиђеном у конкурсној 
документацији буде поднета само једна понуда (и на нивоу партије у јавној набавци обликованој по 
партијама). 

18.5 Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени 
понуда, уколико нису испуњени услови за закључење оквирног споразума.  

18.6 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 
односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године.  

18.7 Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са постојањем разлога наведеним у 
члану 82. став 2. тачка 1) до 4) ЗЈН као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе 
по раније закљученим оквирним споразумима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет јавне набавке, за период од претходне три године. Наручилац може одбити понуду ако 
поседује доказ из члана 82. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који 
је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 
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 Конкурсна документација – Подаци о подизвођачима  
 
 
 
 
 

        ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧИMA 
 

           ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ 1: 
Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  

 

 
            ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ 2: 

 

Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  

 

Проценат укупне вредности поверене подизвођачу  

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач  

Правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу  

 
M.П. 

 
_______________________________ 

                                                                    пoтпис oвлaшћeнoг лицa                                                        Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa 

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Услуге одржавања објеката и површина, 
инсталација и столарије 

75/16-У/ОП 
Документ бр.3a 
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 Конкурсна документација – Подаци о учесницима у заједничкој понуди  
 
 
 
 
 

       ПOДAЦИ O УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

          ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ 1: 
Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  

 

 
          ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ 2: 

Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  

 

 
 
 
 
 

M.П. 
 

_______________________________ 
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

 
Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa 

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Услуге одржавања објеката и површина, 
инсталација и столарије 

75/16-У/ОП 
Документ бр.3б 
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
         
 
 
 
 

 OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
ПАРТИЈА 1 - ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА 

 
      ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ: 

Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  

 

                                                                                                               EЛEMEНTИ ПOНУДE:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Понуду подноси (заокружити): 

- самостално 
- са подизвођачем 
- заједничка понуда                             

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
                                       Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  

Партија 1 – стр. 16-27 

         

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Услуге одржавања објеката и површина, 
инсталација и столарије 

75/16-У/ОП 
Документ бр.3 

Р E К A П И T У Л A Ц И J A  ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ 

Укупан износ из обрасца понуде без ПДВ-а   Рок одзива за хитне интервенције,макс 12ч  

ПДВ у динарима   Рок одзива за планиране интервенције мањег обима,макс 48ч  

Стопа ПДВ-а   Рок одзива за планиране интервенције већег обима,макс 5д  

Укупно са ПДВ-ом   Радно време понуђача  од____до____часова 

Укупан износ из ценовника без ПДВ-а     

Услови плаћања – прихвата (55 дана) ДА                        НЕ    

Рок за отклањање квара у гарантном периоду       

Гарантни рок за услуге (мин. 12 месеци)     

15 
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Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ИЗНОС БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5 6=4Х5

1

Скидање - демонтажа свих врста кровних покривача са одлагањем уз објекат 

извођења радова, чишћењем и одношњем на градилишни депо до 20 м, 

обрачун по м² површине.

м² 100

2
Демонтажа летви и штафли испод свих врста кровних покривача, обрачун по 

м² површине
м² 150

3

Постављање летви за израду кровног покривача са бибер црепом на 15 цм 

летвом 3/5 обрач. по м² крова косе пројекције.У цени су јелове летве, рад, 

материјал и транспорт ( без црепа )

м² 100

4
Полагање гредица( штафли ) 5/8 за покриванје салонитом и трапезним лимом 

у размаку 50 цм У цену урачунат сав рад, материјал и транспорт
м² 50

5

Покривање крова трапезатастим челичним поцинкованим пластифицираним 

лимом ТР 60/150 дебљине 0,55мм са материјалом и украјањем лима код 

увала и грбина по упутству произвођача. У цени је материјал, транспорт, 

монтажа, постављање, обрачун по м²

м² 80

6

Покривање крова таласатим салонит плочама са заптивањем преклопа плоча 

дим.125/105 цм. са укресиваљем код грбина и увала. У цену урачунати рад, 

материјал и транспорт - обрач. м²

м² 60

7

Покривање крова старим типом бибер црепа, двоструко покривање, нагиб 

крова 40º . У цену улази демонтажа,чишћење  црепа и поновно постаљање 

истог на нове летве - обрач. Рад по м².

м² 100

8
Покривање крова старим типом бибер црепа, двоструко покривање, нагиб 

крова 40º . У цену уачунат рад и материјал.
м² 20

9

Покривање грбина и слеменика пластифицираним фазорским комадима рш 

70 цм. У цени је сав материјал, рад и транспорт.Обрачун по м покривене 

грбине ( слеменика ) 
м 10

10
Постављање слеменика у цементни малтер, материјал и рад - обрачун по м

м 20

11 Демонтажа иксни и монтажа нових рш 60 цм.Рад, материјал и транспорт м² 8

12 Монтажа и демонтажа фасадне скеле висине до 20м ( вертикале на 1,8 м ) м² 40

13

Постављање подних керамичких плочица прве класе, фуга на фугу ширине  до 

3 мм. Извршити нивелисање подова масом за изравнавање, полагање врши у 

лепку са заливањем фуга цементним млеком.У количину рачунати и сокле.
м² 50

14

Облагање зидова зидним керамичким плочицама прве класе по избору 

наручиоца. Облагање вршити у лепку са попуном фуга и уградњом типских 

лајсни на угловима.Материјал и рад.

м² 50

ПАРТИЈА 1 - ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА

А/ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

16 



Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1 2 3 4 5 6=4Х5

16
Зидарске попуне зидова и плафона иза водоинсталатера и 

електроинстаклатера са завршним малтерисањем ширине попна до 30 цм - 

обрачун по м обрађене површине, материјал и рад

м 100

17

Скидање и демонтажа постојећих олука и постављање нових дебљине лима 

0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком до 3 

цм и летовати калајем од мин. 40%.Олуке причврстити држачима на растојању 

од мин. 80 цм. Материјал и рад

м³ 80

18
Израда зидова и преграда д= 45 цм од пуне цигле повезивањем продуженим 

малтером - У цени је рад, материјал и транспорт 
м³ 10

19

Демонтажа оштећене гипсане плафонске површине. Ценом је обухваћена 

пажљива демонтажа  гипсаних плоча и минералне вуне да се не оштети 

носећа алуминијумска конструкција. Отпадни материјал одложити на 

градилишни депо, обрачун радова по м²

м² 200

20
Глетовање оштећења до 25% и хигијенско кречење у два слоја 

полудисперзивном фарбом, материјал и рад
м² 50

21
Израда спуштеног плафона од гипс картон плоча д=12,5 мм на постојећу 

металну конструкцију  - материјал и рад
м² 200

22 Постављање минералне вуне д= 10 цм - материјал и рад м² 100

23 Бандажирање спојева са мрежицом и попуном фуга ригипсом, мат. и рад м² 100

24
Малтерисање зазиданих делова и делова зидова са којих је обијен малтер – 

продуженим  малтером. Цену дати са материјалом,  радном скелом, радном 

снагом и транспортом.

м² 100

25
Полагање водотпорних гипс плоча на постојеће зидове у купатилима 

лепљењем, материјал и рад
м² 40

26

Израдa лаких преградних зидова д= 12,5 цм обложених гипс картон плочама 

на металној  подконструкцији , испуна минералном вуном, са баждарењем и 

глетоваљем спојева.Уградити сва потребна ојачања за  качење горњих 

висећих елемената наештаја.У цени урачунати материјал,рад и транспорт.

м² 50

27
Подизање А-Б плоча са зиданих канала за развод цевовода, дозиђиваље са 

израдом  бетонског венца ( "церклажа" )
м 40

28
Израда преградних зидова д=12 цм од пуне опеке у продуженом 

малтеру.Обрачун по м³  кцију од лимених профила попуњених минералном 

вуном д=10 цм. Обрачун по м² зида. Материјал и рад

м² 25

29
Просецање зидова израђених од блокова и пуне опеке, одвозом шута, 

припремом површина  за уградљу инвентара ( шалтера, прозора, врата..), 

попуха опеком и допунским малтером.  обрачун по м² извршених радова.

м² 20

30
Облагаље топловодних и водоводних цевних инсталација минералном вуном 

или другим  изолационим материјалом са облагањем заштитним ПВЦ - ом,  

обрачун по м дужном. Материјал и рад

м 50

31
Санација оштећења винфлекс подова  и постављање нових - обрачун по м², 

материјал и рад
м² 30

32 Сечење бетонских и асфалтних површина - обрачун по м дужном м 40

17 



Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ИЗНОС БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5 6=4Х5

33
Рушење асфалтног и бетонског коловоза прос. дебљине 7цм са одвожењем на 

депонију.
м² 40

34 Ручни и машински ископ земље са одлагањем у кругу градилишта. м³ 80

35
Затрпавање раскопаних површина материјалом из рова са набијањем у 

слојевима
м³ 30

36 Набавка, транспорт и уградња бањског песка. м³ 30

37 Утовар и одвоз земље, шута и граевинског опада на депонију м³ 40

38
Набавка, транспорт и уградња бетона МБ20 за израду повшина д=12цм са 

оплатом
м² 60

39
Набавка и уградња бетона МБ20 дебљине 12цм са армираном мреж. у доњој 

зони
м² 60

40
Бетонирање стаза набијеним бетоном дебљине д = 7цм.Обрачун по м³. 

Материјал и рад
м² 40

41

Набавка и уградља дробљеног камена - туцаника и слојевито планирање и 

набијање по поравнатој земљаној површини у слоју од д = 20цм за израду 

паркиг простора.Обрачун по м³.

м³ 30

42
Израда слоја хидроизолације подова и зидова са Цересит ЦЛ 51 или 

одговарајућим материјалом  у два слоја и постављањем изолационих трака по 

угловима зидова. Материјал и рад

м 30

43
Ангажовање хидрауличне корпе за потрбе орезивања дрвећа и чишћења 

олука до висине од 12 метара.Обрачун по радном сату ангажовања.
час 30

44
Разбијање свих бетонских површина дебљине до 10 цм са утоваром и 

одвожењем  на депонију.Обрачун по м²
м² 40

45
Разбијање свих бетонских површина дебљине преко 10 цм са утоваром и 

одвожењем на депонију.Обрачун по м³
м³ 20

48
Дефектажа инжењера на решавању техн. проблема у грађевини и занатским 

пословима и консултација при изради пројектно техничке документације пауш 30

49
Испорука и монтажа амстронг плафона 60х60 са припадајућом носећом 

конструкцијом  Материјал и рад
м² 180

УКУПНО

50

Моловање зидова и плафона са делимичним стругањем и глетовањем 

оструганог дела (цца 35%) и бандажирање пукотина. У цену је урачунат само 

рад, без материјала.

м² 1

51 Глетовање зидова у целости, два слоја са шмирглањем, без материјала м² 1

52 Посно моловање припремљених зидова и плафона, без материјала м² 1

Б / ЦЕНОВНИК
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55

Израда цементне кошуљице дебљине 5цм као подлоге пода. Подлогу пода за 

кошуљицу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу 

справити са просејаним шљунком ''јединицом'' размере 1:3 и неговати је док 

не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. Материјал и рад

м² 1

56
Израда подлоге за тротоар од бетона. Бетон је марке МБ-20: дебљине 8цм 

Материјал и рад
м² 1

57
Израда подлоге за тротоар од бетона. Бетон је марке МБ-20: дебљине 10цм 

материјал и рад
м² 1

58
Израда подлоге за тротоар од бетона. Бетон је марке МБ-20: дебљине  12 цм 

Материјал и рад
м² 1

59

Израда стазе од бетонских плоча димензија 40/40/5цм у цементном малтеру. 

Плоче поставити у слоју цементног малтера дебљине 3цм размере 1:3 и 

залити цементним млеком. Спојнице фуговати а плоче очистити. Материјал и 

рад

м² 1

60

Израда тротоара од БЕХАТОН плоча дебљине 8-12 цм.  Прво припремити 

подлогу од ризле која се збија вибро набијачем. Бехатон плоче се постављају у 

слоју мешавине фракције до 3 мм и чистог песка дебљине 5 цм.Обрачун по м2 

постављеног тротоара. Материјал и рад

м² 1

61

Малтерисање зидова и плафона продужним малтером у два слоја. Пре 

малтерисања зидне површине очистити и испрскати цементним млеком. Први 

слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, ''јединице''. 

Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој 

справити са ситним чистим песком без примеса муља и органских материја и 

нанети преко првог слоја. Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог 

сушења и прегоревања. У цену улази и помоћна скела. Материјал и рад

м² 1

62
Малтерисање зидова и плафона кречним малтером у два слоја са 

пердашењем. Материјал и рад
м² 1

63

Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање 

шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити до потребне 

збијености. Материјал и рад

м³ 1

64
Набавка, разастирање и збијање туцаника као подлоге саобраћајница. 

Збијање вршити вибро машином и ваљком. Материјал и рад
м³ 1
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71

Постављање подних керамичких плочица у цементном малтеру. Позиција 

обухвата набавку плочица 1 класе домаће производње и материјала за 

цементну кошуљицу. По потреби ивице плочица ручно обрусити. Полагање 

извести радно и плочице залити цементним млеком, а затим очистити са 

пиљевином, фуговати цемент.млеком, материјал и рад

м² 1

77
Постављање новог обичног црепа и слемењака црепа на припремљену 

конструкцију - материјал и рад
м² 1

78

Израда хидроизолације равног крова, преко постојеће хидроизолације. 

Хидроизолација се ради двокомпонентним полимерним материјалом. 

Постојећа хидроизолација мора бити добро залепљена за подлогу, клобуци 

добро санирани а стара изолација чиста, одмашћена и без пукотина. Масу за 

премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте и 

уградити у року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути 

мрежицу. После сушења 6-8 часова, нанети други слој и утиснути другу 

мрежицу. Завршни, трећи слој нанети после 6-8 часова. Изолит Полифлекс је 

отпоран на високе и ниске температуре, УВ зраке и термоотпоран је, тако да 

му није потребна заштита од сунца у летњем периоду. Боја по избору 

инвеститора. Обрачун по м2 изведене хидроизолације. Материјал и рад

м² 1

79

Бојење старих прозора и врата преко постојеће боје. Пре бојења све површине 

брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, 

брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и 

надкитовати уљаним китом бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, 

исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Материјал и рад

м² 1

80

Бојење браварије. Метална врата, прозоре и портале очистити од корозије 

физичким и хемијским средствима, брусити и очистити. Бојење у два премаза 

основном и  завшном бојом. Материјал и рад

м² 1

81
Фарбање столарије са САДОЛИНОМ одговарајућег квалитета са свим 

припремним радовима. Фарбано у 3 слоја Материјал и рад
м² 1

83
Бојење бетонског зида бојом за бетон са одговарајућим предрадњама. 

Материјал и рад
м² 1

84
Извршити стругање старе фарбе са фасадних површина зидова и плафона до 

здраве подлоге од малтера са одношењем шута на депонију Обрачун по м2
м² 1

85

Обијање мањих потклобучених површина од малтера на фасадама објекта, 

одношење шута на депонију смећа, малтерисање са продуженим малтером и 

пердашењем. Све комплет обрачунава се по м2 Материјал и рад

м² 1

86 Делимично стругање и поправка фасаде са подлогирањем. Материјал и рад м² 1
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87

Гледовање фасаде глет масом са санацијом пукотина. Све површине фасада 

очистити од равних наслага. Импрегнирати подлогу и извршити санацију 

пукотина: отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мреже 

преко санираних пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. 

Све површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој 

бази као боја за фасаду. Материјал и рад

м² 1

88
Бојење припремљене фасаде фасадним бојама по избору Инвеститора 1 класе 

домаћег произвођача. Само рад, без материјала
м² 1

89
Извршити наношење фасаде д=2.5 мм (БАВАЛИТ, РАЈБОВАНА, ...) на 

припремљене површине.Материјал и рад
м² 1

90
Извршити малтерисање фасада са цементним малтером, а затим штоковати, 

пиковати одређеним алатом-чекићем за ту врсту фасаде. Материјал и рад
м² 1

91
Фабање фасаде лак бојом са предрадњама са покретне скеле. Материјал и 

рад
м² 1

95

Набавка и постављање равног провидног стакла 1 класе. Стакло мора бити 

равно, без таласа, мехурића и оштрћења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца. 

Да не би стакло пуцало причврстити и заптити одговарајућим китом. У цену 

урачунати И демонтажу - скидање разбијеног стакла са одношењем на 

депонију смећа са чишћењем фалца од кита и припремом за уградњу новог 

стакла - Стакло дебљине 4 мм

м² 1

96

Набавка и постављање равног провидног стакла 1 класе. Стакло мора бити 

равно, без таласа, мехурића и оштрћења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца. 

Да не би стакло пуцало причврстити и заптити одговарајућим китом. У цену 

урачунати И демонтажу - скидање разбијеног стакла са одношењем на 

депонију смећа са чишћењем фалца од кита и припремом за уградњу новог 

стакла - Стакло дебљине 10 мм

м² 1

97

Набавка и постављање равног провидног стакла 1 класе. Стакло мора бити 

равно, без таласа, мехурића и оштрћења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца. 

Да не би стакло пуцало причврстити и заптити одговарајућим китом. У цену 

урачунати И демонтажу - скидање разбијеног стакла са одношењем на 

депонију смећа са чишћењем фалца од кита и припремом за уградњу новог 

стакла - Армирано стакло

м² 1
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98

Набавка и постављање термоизолационог стакла дебљине 4+12+4 мм. Термо 

сендвич израдити од равног провидног стакла без таласа и мехурића и 

оштећењ. Приликом уградње терм стакло поставити на подметаче од 

нерђајућег материјала ( олово,дрво, пластични материјал) китовати 

одговарајућим пластичним китом. метални оквир термо стакла не сме да се 

види  У цену урачунати И демонтажу - скидање разбијеног стакла са 

одношењем на депонију смећа И све потребне припреме за уградњу новог 

стакла

м² 1

102
Покривање крова трапезастим лимом 35/200/0,6 преко челичних рожњача. - 

 Пластифицирани лим. Рад на висини. Материјал и рад
м² 1

103

Покривање крова фабричким панелима. Панел се састоји од два слоја ТР лима 

и испуне од полиуретана дебљине 1о цм. У цену урачунати материјал-све 

потребне ивичне опшивке, слеме и општивке око продора. Обрачун по м2 

покривене површине.

м² 1

104
Опшивање увале, иксне поцинкованим  лимом дебљине 0,6 мм. Испод лима 

поставити слој «Изолим» или одговарајуће траке -  Материјал и рад
м² 1

105

Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог лима 

дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитовањем једноредно са максималним 

размаком 3 цм., и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука 

урадити од поцинкованог флаxа 25/5 мм, и нитовати са предње стране олука 

нитнама Ø 4 мм, на размаку 80 цм. - РШ 40 цм., ширина олука 20 цм. 

Материјал и рад

м 1

106

Према истим техничком опису као у предх. поз.  израда и монтажа лежећих 

олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм., развијене ширине. - РШ 50 цм. 

Материјал и рад

м 1

107

Према истим техничком опису као у предх. поз.  израда и монтажа лежећих 

олука од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм., развијене ширине. -  По м2  

Материјал и рад

м² 1

109

Израда и монтажа олучних цеви од поцинкованог лима дебљине 0,6 мм. 

Делови цеви при настављању морају да улазе један у други ширином 50 мм., и 

да се залетују калајем најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима 

поставити на размаку од 200 цм. Цеви морају бити минимум 20 мм., удаљене 

од зида. - РШ 50 цм.  – Ø 15 цм.  Материјал и рад

м 1

111

Израда и уграђивање једноструког застакљеног прозора. Прозор се ради од 

кутијастих челичних профила и застакљује равним провидним стаклом 

дебљине 4 мм. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и 

опајати. На прозор нанети инпрегнацију и основну боју. После брушења следи 

завршно бојење у два слоја.  Материјал и рад

м² 1

112
Израда и уграђивање једноструког застакљеног прозора.  - прозор застакљен 

термоизолационим стаклом 4+12+4.  Материјал и рад
м² 1
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113

Израда и уграђивање једнокрилних металних врата димензија 90/200 цм. 

Врата израдити од кутијастих челичних профила по детаљима и упутству 

пројектанта. Крило врата обложити једнострано челичним лимом. На крило 

поставити три шарке. Оков, шарке, брава са цилиндром са три кључа све по 

избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од козорије и прашине, 

нанети инпрегнацију и основну боју а затим китовати и брусити. Завршно 

бојење је у два премаза. Обрачун по комаду врата. -  Са једноструким лимом  

Материјал и рад

ком 1

114

Израда и монтажа сигурносних – против-провалних решетки на прозорима и 

вратима објеката. Решетке се раде од цеви 30/20 или округлих профила Ø 18 и 

флахова 50/3 и анкерима се фиксирају за зид.Фарбарска обрада према 

прописима за ове радове - Материјал и рад

м² 1

115
Испорука и замена неисправног брано-затварача на улазним вратима. 

Обрачун По ком.
ком 1

116 Испорука и замена неисправног елзет улошка на брави са кључем. По ком. ком 1

117
Испорука и замена неисправне браве комплет са елзет улошком, кључем и 

оковима (кваке и шилтови) - Метална врата.
ком 1

118
Испорука и замена неисправне браве комплет са елзет улошком, кључем и 

оковима (кваке и шилтови) - Дрвена врата.
ком 1

119
Замена шарки на вратима са ампасовањем истих по комаду крила врата 

Материјал и рад
ком 1

120 Замена покварених шарки на прозорима по комаду крила Материјал и рад ком 1

121

Израда и уградња кишних канализационих решетки од пуног челика или 

кутијастих профила. У њему се рачунају и «Л» профили који се уграђују у бетон 

као вођице. Обрачун по кг. комплет испоручено и монтирано.

 кг. 1

123

Ручни ископ рова, у земљи 3 категорије, за постављање водоводне мреже. 

Ископ извести према пројекту или датим котама. Бочне стране правилно 

одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење 

рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу 

насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и 

нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

м³ 1

124

Израда армирано бетонског шахта, бетоном марке МБ 25, дебљине зидова10 

цм. Израдити оплату и шахт армирати по детаљима и статичком прорачуну. На 

сваких 30 цм., уградити пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за 

прихватање оквира поклопца. Бетон уградити и неговати по прописима. У 

цену улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м2 

зидова шахта Материјал и рад

м² 1

125 Просецање машинским путем бетонских тротоара д=10-13 цм м 1
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126 м 1
127 м 1

130 м² 1

131 ком 1

132 ком 1

133 м² 1
134 м² 1
135 м² 1
136 м² 1
137 м² 1
138 м² 1
139 м³ 1
140 м² 1

141 м² 1

142 м² 1

143 м² 1

144 м² 1

145 м² 1

146 м² 1

147 м² 1

148 м² 1

149

 ОПИС УСЛУГЕ 
 2 

Просецање машинским путем коловоза: асфалт и бетон д=6+20 цм    
Просецање машинским путем армирано бетонске конструкције коловоза д=20        
Рушење армирано бетонске конструкције д=20-22цм, са одношењем насталог 

шута на дпонији смећа 

Набавка и уградња гвоздено ливених поклопаца са припадајућим рамом за 

шахт по важећим стандардима и прописима за уградњу истих у зависности од 

места уградње , пречника поклопца шахте и тежине оптерећења које треба да 

носи у зависност места уградње. , пречник 50 цм , 25 кг за водомер 

Набавка и уградња гвоздено ливених поклопаца са припадајућим рамом за 

шахт по важећим стандардима и прописима за уградњу истих у зависности од 

места уградње , пречника поклопца шахте и тежине оптерећења које треба да 

носи у зависност места уградње.  пречника 65 цм , 40 т. носивости за тешки 

саобраћај. 
Рушење бетонске подлоге д=10 цм. 
Рушење бетонске подлоге д=20 цм. 
Рушење бетонске подлоге д=25цм. 
Рушење доњег носивог слоја асфалта дебљине до 8 цм 
Рушење горњег носивог слоја асфалта дебљине до 6 цм 
Рушење горњег носивог слоја асфалта дебљине до 3 цм 
Утовар и одвоз порушеног материјала на депонију 
Машинско опсецање асфалтних површина 
Стругање дотрајалог асфалта дебљине 5 цм са одвозом шута на депонију.  

Стругање дотрајалог бетона дебљине 5 цм са одвозом шута на депонију.  

Израда асфалтног коловоза у слојевима и то: - Изравнавајући слој ризле 0/22 

до коте битуагрегата, Обрачун ће се вршити по м2 за сав рад и материјал 

Израда асфалтног коловоза у слојевима и то: - битуагрегат БНС 8 цм.,Обрачун 

ће се вршити по м2 за сав рад и материјал 
Израда асфалтног коловоза у слојевима и то: асфалт бетон АБ 11 с дебљине 5 

цм. Обрачун ће се вршити по м2 за сав рад и материјал 
Израда горњег слоја асфалт бетона машинским путем -Позиција обухвата и 

припрему подлоге чишћењем и премазом битуменском емулзијом АБ 11 д=5 

цм  Материјал и рад 
Израда горњег слоја  асфалт бетона ручним путем у ударним рупама са 

претходним опсецањем асфалта и чишћењем компресором подлоге и 

премазом полустабилном битуменском емулзијом 0,5 кг/м2 пре  уграђивања 

асфалт бетона АБ 11  д=5 цм  Материјал и рад 
Ручна уградња асфалта у слоју д=3 цм на тротоару  Материјал и рад 
Израда армирано бетонске подлоге МБ 20 у једном слоју д=20 цм  Материјал 

и рад
м² 1
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150
Израда бетонског тротоара од набијеног бетона МБ 20  д=10 цм са израдом 

цементне кошуљице Обрачун по м2  Материјал и рад
м² 1

153
Набавка и постављање заштитне мрежице на олучне хоризонтале  Материјал 

и рад
м 1

154 Чишћење олучних хоризонтала на високим (корпа) и ниским објектима м 1

156

Набавка материјала испорука и постављање гипс картон плоча на постојеће 

малтерисане зидове , лепком  без подконструкције (са глетовањем и 

кречењем)

м² 1

157
Постављање млечних непровидних , светлопропусних фолија на прозоре 

(радови на висини укључују и употребу скеле) Материјал и рад
м² 1

158 Постављање винфлекс пода 40x40 по избору наручиоца. Материјал и рад м² 1

159 Довоз и насипање земље 3 и 4 категорије м³ 1

160
Припрема подлоге, нивелисање и постављање растер плоче у комадима 

60x40x10 цм  Материјал и рад
м² 1

161
Постављање ПВЦ ГПЕТ фолије 0,4мм ради спречавања ниског растиња пре 

насипања туцаника или постављања растер плоча  Материјал и рад 
м² 1

162
Испорука и уградња антиклизне гуме на керамичку или другу глатку подлогу , 

гума дебљине 3,5 мм, ширине 1,25м или 1,5м, лепљење
м² 1

163 Радни час багера са дубинском кашиком 0,50м3 час 1
164 Радни час багера утоваривача час 1

165 Радни час корпе до 12м висине час 1

УКУПНО
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                                      Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
         
 
 
 
 

 OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
ПАРТИЈА 2 - ОДРЖАВАЊЕ ВК, ПАРОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ПОСТРОЈЕЊА И ОБЈЕКАТА 

      ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ: 
Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  

 

                                                                                                               EЛEMEНTИ ПOНУДE:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Понуду подноси (заокружити): 

- самостално 
- са подизвођачем 
- заједничка понуда                             

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
                                       Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  

Партија 2 – стр. 29-35 
 

         

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Услуге одржавања објеката и површина, 
инсталација и столарије 

75/16-У/ОП 
Документ бр.3 

Р E К A П И T У Л A Ц И J A  ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ 

Укупан износ из обрасца понуде без ПДВ-а   Рок одзива за хитне интервенције,макс 12ч  

ПДВ у динарима   Рок одзива за планиране интервенције мањег обима,макс 48ч  

Стопа ПДВ-а   Рок одзива за планиране интервенције већег обима,макс 5д  

Укупно са ПДВ-ом   Радно време понуђача  од____до____часова 

Укупан износ из ценовника без ПДВ-а     

Услови плаћања – прихвата (55 дана) ДА                        НЕ    

Рок за отклањање квара у гарантном периоду       

Гарантни рок за услуге (мин. 12 месеци)     
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Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ИЗНОС БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5 6=4Х5

1
Набавка и уградња вањске ПВЦ канализационе цеви ДН160 од тврдог ПВЦ - а и 

прикључење на постојећу канализациону мрежу.
м 40

2
Набавка и уградња нове ПВЦ канализационе цеви ДН100  и прикључење на постојећу 

канализациону мрежу.
м 40

3
Набавка и уградња нове ПВЦ канализационе цеви  ДН75 и прикључење на постојећу 

канализациону мрежу.
ком 40

4
Набавка и уградња нове ПВЦ канализационе цеви  ДН 50 и прикључење на постојећу 

канализациону мрежу.
ком 50

5
Набавка и уградња поцинковане  цеви 1/2” на  водоводној и мрежи централног грејања са 

пуштањем у рад
м 50

6
Набавка и уградња пвц или ппр цеви 1/2” за топлу и хладну воду произв. "флуидтерм", 

пештан или еквивал. са фитинзима и уградњом
м 100

7
Набавка и уградња пвц или ппр цеви 3/4” за топлу и хладну воду произв. "флуидтерм", 

пештан или еквивал. са фитинзима и уградњом
м 60

8
Набавка и уградња пвц или ппр цеви 1” за топлу и хладну воду произв. "флуидтерм", 

пештан или еквивал. са фитинзима и уградњом
м 40

9
Набавка и монтажа нове WЦ шоље са доњим изливом,седиштем са поклопцем и санитар. 

прикључком за одвод непријатних мириса
ком 1

10 Набавка и уградња водокотлића типа Геберит комбификс ком 2

11
Набавка и монтажа умиваоника ( 550 x 450 ) са држачима и полусталком  или  ( маском ) за 

сифон и угаоне вентиле
ком 1

12
Набавка и монтажа вертикалног електричног. бојлера тип ГТ  80 литара са сигурносним 

вентилима и бриноксима, прикљућак 1/2"
ком 1

13 Поправка водокотлића са заменом  оштећ.унутарњих елемената ком 2

14
Набавка и монтажа туш каде тврдог акрила са кабином држачима и одводом истог 

произвођача, правоугаона 90/90 цм 
ком 1

15
Набавка и монтажа туш каде од тврдог акрила са кабином држачима и одводом истог 

произвођача, угаона 90/90 цм 
ком 1

16
Набавка и уградња стојеће изливне батерије за умиваоник са електро вентилима и 

фотоћелијом за топлу и хладну воду, материјал израде ( хром - месинг ) атест, трафо на 

сваки 5 батерија

ком 1

17 Заваривање металне цеви промена вентила ( ½”  и пуштање у пробни рад  ) ком 15
18 Заваривање металне цеви промена вентила (¾” и пуштање у пробни рад ) ком 15
19 Заваривање металне цеви промена вентила (1”  и пуштање у пробни рад ) ком 8
20 Заваривање металне цеви промена вентила (5/4” и пуштање у пробни рад ) ком 10
21 Заваривање металне  цеви промена вентила (2”  и пуштање у пробни рад ) ком 10
22 Заваривање металне цеви промена вентила (2 ½”  и пуштање у пробни рад) ком 10
23 Набавка и уградња металних  цеви у инсталацијама ( безшавна цев 3/4" ) м 40

ПАРТИЈА 2 - ОДРЖАВАЊЕ ВК, ПАРОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ПОСТРОЈЕЊА И ОБЈЕКАТА

А/ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
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24 Набавка и уградња металних  цеви у инсталацијама ( безшавна цев 1/2" ) м 40
25 Набавка и уградња металних  цеви у инсталацијама ( безшавна цев 5/4" ) м 40
26 Набавка и уградња металних цеви у инсталацијама ( безшавна цев 6/4" ) м 40
27 Набавка и уградња ПВЦ цеви 6/4" са фитинзима м 50
28 Набавка и уградња ПВЦ водоводне цеви 2" са фитинзима м 50
29 Набавка и уградња ПВЦ водоводне цеви 3" са фитинзима м 50
30 Набавка и уградња ПВЦ водоводне цеви 3/4" са фитинзима м 50
31 Набавка и уградња лекарске славине ком 2
32 Демонтажа дотрајалих делова металних цевовода м 15

33
Набавка и монтажа подних сливника с полипропиленским кућиштем са заменом подне 

одводне цеви Ø20 или Ø50.
ком 8

34
Комплетна замена бакарних '' У '' цеви Ø18 - 22 мм.за бојлер ТПВ запремине 4 м3 са 

пертловањем у носећу плочу, испитивање на радни притисак и пуштање у рад ( 

материјал,рад, гаранција на рад и материјал

ком 1

35
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена  оштећених пропусних вентила на 

вертикалама ДН 80
ком 10

36
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена  оштећених пропусних вентила на 

вертикалама ДН 20
ком 14

37
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена  оштећених пропусних вентила на 

вертикалама ДН 25
ком 14

38
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена  оштећених пропусних вентила на 

вертикалама ДН 32
ком 14

39
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена  оштећених пропусних вентила на 

вертикалама ДН 40
ком 10

40
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена  оштећених пропусних вентила на 

вертикалама ДН 50
ком 2

41
Преглед пароводних инсталације, набавка и замена  оштећених парних вентила на 

водовима ДН 40
ком 5

42 Пресецање цевовода и заваривање штуцни за вентиле 1/2" и 3/4" ком 20
43 Замена , нипле,спојнице, колена,муфова ½" и ¾’’. ком 20
44 Замена , нипле,спојнице, колена, 2 '' и 3''. ком 6
45 Набавка и монтажа писоара у тоалетима ком 1

46
Набавка и монт. пропусних равних вентила  са куглом, од произвођача ппр цеви, пропусни 

вентил са пониклов. капом 3/4"
ком 10

47
Набавка и монт. пропусних равних вентила  са куглом, од произвођача ппр цеви, пропусни 

вентил са пониклов. капом 1/2"
ком 10

48
Набавка и монтажа пропусних равних вентила - славина са куглом, од произвођача ппр 

цеви, угаони вентил 1/2"// 3/8"
ком 10

49 Набавка и уградња парног конденз одвајача 5/4 '' ком 6
50 Набавка и уградња парног конденз одвајача 1'' ком 4
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51
Набавка  ''прокрон''парног конденз одвајача 5/4'' са демонтажом постојећег, одсецањем 

цеви и уградњом новог
ком 2

52 Набавка и уградња парног конденз 3/4'' одвајача ком 6
53 Набавка и уградња парног конденз овајача1/2'' ком 6

54
Набавка и монтажа бојлера тип Горење ГТ 10л У потисни под притиском, са сигурносним 

вентилом, прикључак 1/2 "
ком 1

55
Набвка и уградња стојеће једноруч. изливне батерије (мешаљке) за топлу и хладну воду са 

покрет. изливом за судопер - са 2 цеви
ком 1

56
Набавка и монтажа зидног противпожарног хидранта са ормарићем од декаптираног лима 

500x500x150 мм. снабдевен хидрантским прикључком са вентилом Ø 50 мм, цревом од 

синтетичког влакна дужине 15 м.и млазницом. 

ком 2

57 Израда развода од ПЕ цеви за ПП хидрант ПЕ 63 м 10
58 Израда развода од ПЕ цеви за ПП хидрант ПЕ 110 м 10
59 Преглед и чишћење ел. бојлера са заменом грејача и  термостата ком 2
60 Израда развода Ø 50 мм од челичних поцинкованих цеви за ПП хидрант м 10
61 Израда развода од поцинк цеви ДН 65 за топлу потрошну воду м 20
62 Израда развода од поцинк цеви ДН 80 за топлу потрошну воду м 20
63 Израда развода од поцинк цеви ДН 40 за топлу потрошну воду м 20

64
Уградња вентилатора санаге до 1 КW за извлачење отпадних гасова са потребним 

бр.измена ваздуха на запремина просторија 40 м3
ком 3

65 Набавка и уградња парног вентила 2½" са пуштањем у рад ком 6
66 Набака и уградња парног вентила 1'' са пуштањем у рад ком 4
67 Набавка и уградња словенске полуспојнице 3'' ком 2
68 Набавка и уградња холендера 3'' ком 2
69 Набавка и уградња парног вентила 6/4" са пуштањем у рад ком 4
70 Набавка и уградња ПВЦ спојнице 3 '' ком 2

71 ком 4

72 ком 8

77 ком. 2

78

Пробијање зидова од пуне опеке и бетона од 25 - 40 цм због замене и повезивања 

канализационих цеви са централним водовима и вертикалама, дим.отвора( 25x25) цм 
Уградња армираних гибљивих високопритисних парних цеви л= 400- 600 мм са 

холендерима и навојним спојевима 1/2'' и 3/4'' 
Израда каде за туширање пацијената у нивоу пода од прохром лима Ц.4580 димензије 

1500мм x 1320мм.  Дебљина прохром лима 2мм
Израда и облагање радних површина са прохром лимом дебљине 1,00 и 2,00 мм кг. 10

79 Израда подних решетки од прохром трака 2,00 x 30мм са оквиром кг. 60
80 Израда на тражене димензије исечених прохром лимова и трака (профила) кг. 20

81
Израда оквира ( носача ) каналских поклопаца од црних металних "Л" профила ( винкла ) 20 

x 20 мм, обрачун по дужном метру
м 100

82 Израда подних решетки од металних трака ( профила ) 3,00 x 30мм са оквиром кг. 100

83
Израда на тражене димензије исечених црних лимова , трака,  равних профила, " Л " 

профила
кг. 100
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84 Дефектажа и ремонт циркулационе пумпе централног грејања ком. 2

85
Дефектажа инжењера на решавању техн. проблема развода инсталација и консултација 

при изради пројектно техничке документације
пауш 30

УКУПНО

Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5

1

Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за 

спајање, фирнисом и кудељом. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да 

розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање 

за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. Цеви 

топле воде премазати 2 пута битуменом, обмотати филц траком траком, а цеви за хладну 

воду исто само без филц траке. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и 

сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви 

пречника 1/2''

м 1

2

Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за 

спајање, фирнисом и кудељом. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да 

розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање 

за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. Цеви 

топле воде премазати 2 пута битуменом, обмотати филц траком а цеви за хладну воду исто 

само без филц траке. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити 

записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви пречника 3/4''

м 1

3

Набавка и монтажа водоводних ПВЦ цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање. 

Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду 

потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање за уградњу и пролаз цеви 

извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. и испитивање мреже. Обрачун по м' 

цеви пречника 1/2''.

м 1

4

Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и метеријалом за спајање. 

Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду 

потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање за уградњу и пролаз цеви 

извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. По потреби, а по детаљима извести 

термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и 

сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви 

пречника 16 мм.

м 1

Б / ЦЕНОВНИК

30 



Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5

5

Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и метеријалом за спајање. 

Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду 

потпуно равне са завршном површином зида. Штемовање за уградњу и пролаз цеви 

извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. По потреби, а по детаљима извести 

термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и 

сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м' цеви 

пречника 20 мм.

м 1

6

Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, пречника 2'' 

заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Штемовање за 

уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на депонију. По потреби 

мрежу фиксирати одговарајућим обујмицама, да се спречи вибрирање мреже. По 

завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У 

цену улази и испитивање мреже.

м 1

7

Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, заједно са 

фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 

пута битуменом и обмотати терисаном јутом. По завршеној монтажи хидрантске мреже 

исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање 

мреже. Обрачун по м' цеви  Пречника 1''

м 1

8

Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, заједно са 

фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 

пута битуменом и обмотати терисаном јутом. По завршеној монтажи хидрантске мреже 

исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање 

мреже. Обрачун по м' цеви  Пречника 5/4''

м 1

9

Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних поцинкованих цеви, заједно са 

фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 

пута битуменом и обмотати терисаном јутом. По завршеној монтажи хидрантске мреже 

исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање 

мреже. Обрачун по м' цеви  Пречника 2''

м 1

10
Набавка и монтажа Дом сливника,  са свим материјалом за спајање сливника Пречника 100 

мм
ком 1

11
Набавка и монтажа Дом сливника,  са свим материјалом за спајање сливника Пречника 125 

мм
ком 1

12
Набавка и монтажа Дом сливника,  са свим материјалом за спајање сливника Пречника 150 

мм
ком 1

13 Одгушење шахта са испирањем и однос муља на депонију смећа. ком 1

14 Одгушење хоризонталне канализације са испирањем и однос муља на депонију м 1

15 Одгушење чучавца са испирањем. ком 1
16 Одгушење WЦ шоље са испирањем. ком 1
17 Одгушење лавабоа са испирањем. ком 1
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18 Одгушење писоара са испирањем. Обрачун по комаду. ком 1
19 Чишћење муља и талога из сливника кишне канализације као и испирање и однос истих ком 1

20
Одгушење и испирање кишне канализације на коловозу са аутоцистерном под притиском 

од 150бара и однос муља на депонију смећа. Обрачун по м'
м 1

21 Монтажа лавабоа са повезивањем сифона на канализациону мрежу без материјала ком 1

22 Монтажа WЦ шоље са повезивањем на канализациону мрежу без материјала ком 1
23 Монтажа туш каде 80x80 са повезивањем на кан.мрежу без материјала ком 1
24 Набавка и постављање држача за пешкир метални ком 1
25 Набавка и постављање држача за сапун метални ком 1
26 Пумпа "Север'' RS 25, НАВОЈ 1”, монофазна или одговарајуће набавка и замена ком 1
27 Пумпа ,,Север''- URS 62 - 6, фланшна, трофазна или одговарајуће набавка и замена ком 1
28 Пумпа WILO TOP - Z 30/7 RG, фланшна, трофазна или одговарајуће набавка и замена ком 1
29 Пумпа WILO MHI/ 405 - 1/E/3 - 400 - 50 - 2 /B или одговарајуће набавка и замена ком 1
30 Пумпа GRUNDFOS 25/60 - 180, навој 1”, монофазна или одговарајуће набавка и замена ком 1
31 Пумпа UPS 32/80, навој 6/4”, трофазна ,3 брзине или одговарајуће набавка и замена ком 1
32 Пумпа UPC 32/120, трофазна, фланшна,3 брзине или одговарајуће набавка и замена ком 1
33 Пумпа UPC 50/120, трофазна, фланшна,3 брзине или одговарајуће набавка и замена ком 1
34 Пумпа UPC 65/120, трофазна, фланшна,3 брзине или одговарајуће набавка и замена ком 1
35 Ремење-клинасти 12.5x12.5x1600 La / 1582 Lp COG или одговарајуће, замена ком 1
36 Ремење-клинасти 12.5x12.5x1450 La / 1432 Lp M-belt или одговарајуће, замена ком 1
37 Ремење-клинасти 12.5x12.5x2450La/2432Lw GOODYEAR или одговарајуће, замена ком 1
38 Ремење-клинасти 12.5x12.5x2250 La/2232 Lw G.Y или одговарајуће, замена ком 1
39 Ремење-клинасти 12.5x12.5x1825 La MBI или одговарајуће, замена ком 1
40 Ремење-клинасти 12.5x12.5x1075 La GOOD YEAR или одговарајуће, замена ком 1
41 Ремење-клинасти 12.5x12.5x1250 La/1232 LW GOODY или одговарајуће, замена ком 1
42 Ремење-клинасти 9.5x9.5x1700 La / 1687 Lp COG или одговарајуће, замена ком 1
43 Ремење-клинасти 9.5x9.5x1800 La MBI или одговарајуће, замена ком 1
44 Ремење-клинасти 9.5x9.5x825 La MBI или одговарајуће, замена ком 1
45 Ремење-клинасти 17x17x2845 Li MEGADYNE или одговарајуће, замена ком 1
46 Ремење-AVX13x 13x1050 La Optibelt или одговарајуће, замена ком 1
47 Ремење-AVX13x 13x1600 La Optibelt или одговарајуће, замена ком 1
48 Ремење-клинасти 13x13x1650 Li GOODYEAR или одговарајуће, замена ком 1
49 Замена филтера ваздуха на вијчаном компресору ком 1
50 Замена филтера уља на вијчаном компресору ком 1
51 Замена уља компресора на вијчаном компресору ком 1
52 Замена сепаратора уља на вијчаном компресору ком 1
53 Замена СЕТ-а усисне клапне на вијчаном компресору ком 1
54 Замена Аутоматски опсигурач 6А на вијчаном компресору ком 1
55 Замена регулатора уља  на вијчаном компресору ком 1
56 Замена вијчане главе  на вијчаном компресору ком 1
57 Замена лежајева ел.мотора на вијчаном компресору ком 1
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58

Санирање оштећене судопере са пресецањем носеће конструкције радне површине и 

корита судопере, премештање славина и сечење и обрада судопера , заваривање 

конструкције и радне површине, премештање на нову локацију и повезивање инсталација.
ком. 1

59 Израда нових радних површина на судоперама од прохром лима 0,8 мм. м² 1

60 Израда нових прохромских сталака од лима 0,8 мм. за одлагање м² 1

61
Демонтажа казана за припрему оброка у кухињи, дефектажа и по потреби одношење у 

сопствену радионицу, одсецаење оштећеног дна казана и припрема за заваривање.
ком. 1

62
Савијање и заваривање новог прохромског дна на казану за припрему оброка,

( рад и материјал )
м² 1

63
Израда елемената од равног прохром лима 0,8 мм. и облагање постојећег 

инвентара прохром лимом.
м² 1

64
Израда нових радних површина од Прокрон ч4580 дебљине 1,5мм  

(сечење,савијање,варење,брушење,полирање)
м² 1

65
Израда нових радних волумена од Прокрон ч4580 дебљине 1,5мм 

(сечење,савијање,варење,брушење,полирање)
м³ 1

66
Израда нових радних волумена од Прокрон ч4580 дебљине 2,0мм  

(сечење,савијање,варење,брушење,полирање)
м³ 1

67
Израда цевовода од прокрон цеви ч4580 дебљине 1,5мм са свим потребним елементима 

за циљни (стандрдни боничке намене) технолошки поступак
м 1

68 Облагање радних површина прокрон лимом ч4580 дебљине 0,8мм    м² 1

69 Израда елемната (када) 1400x900 мм прокрон лимом ч4580 дебљине 2 мм  ком. 1

70 Израда елемната (када) 1200x800 мм прокрон лимом ч�4580 дебљине  1,5мм ком. 1

71 Израда једноделне судопере 1200x600 мм прокрон лимом ч4580 дебљине  1,5мм ком. 1

72 Израда једноделне судопере 800x600 мм прокрон лимом ч�4580 дебљине  1,5мм ком. 1

73 Израда носача-штитника (одбојника) за зид од прокрон цеви фи 33 120x150мм  ком. 1

74 Пескарење и антикорозивна заштита браварске конструкције  м² 1

УКУПНО

*збир јединичних цена из ценовника
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                                      Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
         
 
 
 
 

 OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
ПАРТИЈА 3 - ОДРЖАВАЊЕ ПВЦ, АЛУ СТОЛАРИЈЕ И АУТОМАТИКЕ 
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                                                                                                               EЛEMEНTИ ПOНУДE:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Понуду подноси (заокружити): 

- самостално 
- са подизвођачем 
- заједничка понуда                             

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
                                       Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  

Партија 1 – стр. 37-44 
 

         

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Услуге одржавања објеката и површина, 
инсталација и столарије 

75/16-У/ОП 
Документ бр.3 

Р E К A П И T У Л A Ц И J A  ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ 

Укупан износ из обрасца понуде без ПДВ-а   Рок одзива за хитне интервенције,макс 12ч  

ПДВ у динарима   Рок одзива за планиране интервенције мањег обима,макс 48ч  

Стопа ПДВ-а   Рок одзива за планиране интервенције већег обима,макс 5д  

Укупно са ПДВ-ом   Радно време понуђача  од____до____часова 

Укупан износ из ценовника без ПДВ-а     

Услови плаћања – прихвата (55 дана) ДА                        НЕ    

Рок за отклањање квара у гарантном периоду       

Гарантни рок за услуге (мин. 12 месеци)     
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Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ИЗНОС БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5 6=4Х5

1
поправка прозора  са заменом делова (засун за врата, прихватник, ручица, бочни 

затварач)
ком 10

2
штеловање ПВЦ прозора са обавезном заменом комплетног окретно-нагибног 

механизма ( ручице, маказе, шарке и сав прибор потребан за правилно 

фунционисање прозора

ком 40

3 замене кваке на улазним АЛУ вратима са розетом, пар 20
4 замена петозатворне браве за ПВЦ врата са цилиндром са три кључа ком 9

5
замена шарки за врата - шарке да су беле боји за ПВЦ врата да су одговарајуће 

носивости за врата тежине  115 кг, и да су подесиве у три осе
ком 55

6
замена разбијеног термопан стакла. - у цени обрачунати и замену оштећених лајсни 

као и замену гума где недостају
м2 20

7
замена мреже на комарницима у болесничким собама - у цени обрачунати сав 

потребан помоћни материјал ( гума за утискивање мреже и попуцали углићи )и 

прибор за демонтажу и монтажу комарника на висини,

м2 80

8
поставка алуминијумских лајсни - винкли димензија 60 x 60 мм, висине 1000мм, на 

углове зидова као заштита од удараца,
ком 100

9
замена погонске јединице - мотора на демонтираним аутоматским двокрилним 

вратима - у цени обрачунати поновну монтажу врата, сервис и поновно стављање у 

погон аутоматских врата,

ком 2

10
замена дипломат пумпе - тип 4 боје исте као и постојеће, у цени обрачунати 

демонтажу неисправне и монтажу нове,
ком 7

11
поставка бесконтактног прекидача за активирање аутомастских врата, у цени 

обрачунати деактивацију и демонтажу постојећег радара који се предаје кориснику ком 3

12
поставка читача за магнетне картице за контролу приступа и активирање отварања 

аутомастских врата - у цени обрачунати и деактивацију и демонтажу постојећег 

радара који се предаје кориснику

ком 1

13 испорука и програмирање магнетних картица за аутоматска врата ком 30
14 замена дихтунг гума на уграђеним прозорима м 1500
15 замена браве за алуминијумска врата са језичком и прихватном плочом ком 20

16
замена цилиндра за алу врата 90мм са три кључа, у цени обухватити вађење старог 

бушењем и поставку поклопца - розете након уградње,
ком 20

17
замена даљинског управљача за активирање аутоматских врата са пеограмирањем на 

постојећи пријемник
ком 2

18

Замена вентус механизма за отварање прозора на висини око хоризонталне осе. 

Механизма да је са полугом, предвиђен за висине прозора 3м. У цени обрачунати 

скидање ручице и покривање евентуалних заосталих рупа након демонтаже да се не 

виде.

ком 11

ПАРТИЈА 3 - ОДРЖАВАЊЕ ПВЦ, АЛУ СТОЛАРИЈЕ И АУТОМАТИКЕ

А / ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
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Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ИЗНОС БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5 6=4Х5

19 Замена оштећених тракастих завеса комплет са материјалом и клизачима м² 50

20
Погонска јединица са електромотором за аутоматска клизна врата

са са свим припадајућим  деловима за распон  260 - заменаж
компл 1

21
Клизна крила за аутоматска врата  дим.  65  x  215  2 комада  , са припадајућим 

оковима застакљена  стаклом  6мм. - замена
компл 1

22 Замена електронике комплет на аутоматским клизним вратима компл 1
23 Замена мотора на аутоматским клизним вратима ком 1
24 Демонтажа и монтажа аутоматских клизних врата ради замене делова компл 1

26

Замена прозора - Прозор - отвор 2160x1220. Прозор од дна висине 1320 ширине 1220. 

Фиксни део светларник изнад прозора 840x1220.  Подпрозорске клупице, комплет у 

термопан флот стаклу. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. 

У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу.

ком 1

27
Замена врата , Врата портал - отвор 2500x1000 . Врата од петокоморних ПВЦ профила. 

димензије 800х2000 , изнад врата затворено са ПВЦ панелом. Врата са обичним 

стаклом 4мм, пескареним, дим. 600х900

ком 1

28

Демонтажа оштећених врата и уградња врата од петокоморних ПВЦ профила. Бела 

боја, штокови, брава, цилиндар уложак и квака . Отвор је висине 2050мм ширине 

1320, врата ширине 900мм , фиксни део без стакла 420 мм. Врата са стаклом до пола 

висине подељено у два једнака дела . Стакло термопан флот. Пуни делови од ПВЦ 

панела. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени 

обрачунати сав потребан прибор и монтажу.  

ком 1

29

Замена прозорског портала, висина отвора 2826мм, ширина 1808 од петокоморних 

ПВЦ профила подељно хоризонтално на 1404 доњи део, 1422 горњи. Горњи део 

подељен вертикално на две фиксне целине. Доњи део два фиксна дела по 454мм и 

центреиран прозор димензија 1404x900. Подпрозорске клупице, комплет у термопан 

флот стаклу. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени 

обрачунати сав потребан прибор и монтажу.

ком 3

УКУПНО 

Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5

1

набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата од петокоморних ПВЦ профила. Профиле 

извести у белој варијанти.врата извести комплет са штоком, са припадајућом бравом са 

цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без аутомата за самозатварање  једно крило 

је главно - улазно, друго је фиксирано ринглама и отвара се по потреби. Крило врата поставити 

са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, 

димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене 

делове са симплим флот стаклом.Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. 

У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу.  * димензије отвора 216 x 234 цм -

ком 1

Б / ЦЕНОВНИК
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Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5

1

набавка и уградња вишеделног фиксног портала од петокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти. Од четири поља, једно је отвориво око  

хоризонталне осе, остали су делови фиксни. Прозор је са припадајућим оковом за 

отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним 

гумама. Застакљивање прозора извести термопан флот стаклом а пуне делове ПВЦ 

панелом. Прозор је без солбанка и подпрозорске даске. Мере контролисати на лицу 

места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу.  * димензије отвора 155 x 239 цм,

ком 1

2

набавка и уградња једнокрилног прозора од петокоморних ПВЦ профила. Профиле 

извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око 

вертикалне осеи. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. 

Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застакљивање прозора 

извести термопан флот стаклом. Прозор је без солбанка и подпрозорске даске. Мере 

контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу.  * 

димензије отвора 100 x 140 цм,

ком 1

3

набавка и уградња унутрашњег портала са једнокрилним вратима од петокоморних 

ПВЦ профила. Профиле извести у белој варијанти.Портал извести комплет са штоком, 

а врата са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити 

без аутомата за самозатварање.Крило врата поставити са ојачаним шаркама и 

угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије 

контролисати на лицу места. Испуњене делове извести оди ПВЦ панела, застакљене 

делове са симплим флот стаклом.Заптивање штока и крила извести 

висококвалитетним гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу.  * 

димензије отвора 220 x 240 цм -

ком 1

4

набавка и уградња једнокрилних улазних врата од петокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти.Врата извести комплет са штоком, са 

припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без 

аутоматом за самозатварање Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним 

спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на 

лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са термопан 

флот стаклом.Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени 

обрачунати сав потребан прибор и монтажу.  * димензија отвора 100 x 240 цм,

ком 1
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Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5

5

набавка и уградња двокрилних алуминијумских врата са фиксним надсветлом. 

Профиле извести од вучених алуминијумских профила без термопрекида, 

површински пластифицирати у белој варијанти. врата су двокрилна, једно крило је 

улазно, друго је помоћно, фиксирано ринглама, отвара се по потреби. Заптивање 

штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застакљивање врата извести 

термопан флот стаклом, пуне делове испунити ПВЦ панелом у белој боји. Мере 

контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. * 

димензије врата  150x250 цм

ком 1

6

набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата од петокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти.врата извести комплет са штоком, са 

припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без 

аутомата за самозатварање  једно крило је главно - улазно, друго је фиксирано 

ринглама и отвара се по потреби. Изнад врата фиксно надсветло. Крило врата 

поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата дефинисати са 

пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене делове извести од 

ПВЦ панела, застакљене делове са симплим флот стаклом.Заптивање штока и крила 

извести висококвалитетним гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и 

монтажу.  * димензије врата 150 x 280 цм -

ком 1

7

набавка и уградња једнокрилних унтурашњих врата од петокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти.Врата извести комплет са штоком, са 

припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата израдити без 

аутоматом за самозатварање Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним 

спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на 

лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са термопан 

флот стаклом.Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени 

обрачунати сав потребан прибор и монтажу.   * димензија врата 100 x 210 цм,

ком 1

8

набавка и уградња дводелног клизног прозора од петокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти. Оба крила прозора су отворива клизно бочно 

један преко другог. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање 

крила. Заптивање штока и крила извести четкикцама. Застакљивање прозора извести 

непрозирним лексаном или сличним неломљивим материјалом. Прозор је без 

солбанка и подпрозорске даске. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав 

потребан прибор и монтажу. * димензије прозора 120 x 80 цм,

ком 1
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Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5

9

набавка и уградња унутрашњег портала са двокрилним вратима од алуминијумских 

вучених профила. Профиле извести у белој варијанти.врата извести комплет са 

штоком, са припадајућом бравом са цилиндричним улошком и кваком. Врата 

израдити без аутомата за самозатварање  једно крило је главно - улазно, друго је 

фиксирано ринглама и отвара се по потреби. Врата имају фиксно досветло и 

надсветло. Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. 

Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. 

Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са симплим флот 

стаклом.Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. У цени 

обрачунати сав потребан прибор и монтажу.  * димензије портала 220 x 315 цм -

ком 1

10

набавка и уградња двокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле 

извести у белој варијанти. Оба крила прозора су отворива око хоризонталне и око 

вертикалне осе. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. 

Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застакљивање прозора 

извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и 

подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан 

прибор и монтажу.    димензије прозора 240 x 140 цм,

ком 1

11

набавка и уградња једнокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле 

извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око 

вертикалне осеи. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. 

Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застакљивање прозора 

извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и 

подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан 

прибор и монтажу   димензије прозора 80 x 80 цм,

ком 1

12

набавка и уградња једнокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле 

извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око 

вертикалне осеи. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. 

Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застакљивање прозора 

извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и 

подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан 

прибор и монтажу    димензије прозора 140 x 140 цм,

ком 1
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13

набавка и уградња вишеделног фиксног портала од шестокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти. Портал је потпуно фиксан. Заптивање штока и 

стакла извести висококвалитетним гумама. Застакљивање прозора извести термопан 

флот стаклом нискоемисионо са аргоном а пуне делове ПВЦ панелом. Прозор је без 

солбанка и подпрозорске даске. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав 

потребан прибор и монтажу. * димензије портала 216 x 210 цм,

ком 1

14

набавка и уградња једнокрилних улазних врата од шестокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти.Врата извести комплет са штоком, са 

припадајућом бравом са цилиндричним улошком и рукохватом. Врата израдити са 

аутоматом за самозатварање Крило врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним 

спојницама. Изглед врата дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на 

лицу места. Испуњене делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са термопан 

флот стаклом нискоемисионо са аргоном.Заптивање штока и крила извести 

висококвалитетним гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу             

димензија врата 100 x 240 цм,

ком 1

15

набавка и уградња троделног двокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти. Оба крила прозора су отворива око хоризонталне 

и око вертикалне осе. Средњи део прозора је фиксан.Прозор је са припадајућим 

оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести 

висококвалитетним гумама. Застакљивање прозора извести термопан флот стаклом 

нискоемисионо са аргоном Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере 

контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу. димензије 

прозора 200 x 150 цм

ком 1

16

набавка и уградња вишеделног фасадног портала од шестокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти. Од шест поља, три су отворива око  хоризонталне 

осе, остали су делови фиксни. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и 

фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. 

Застакљивање прозора извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном,  

Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. 

У цени дати сав потребан прибор и монтажу. * димензије портала 380 x 180 цм,

ком 1

40 



Р БР ОПИС УСЛУГЕ ЈЕД МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

1 2 3 4 5

17

набавка и уградња спољнег портала са двокрилним улазним вратима од 

шестокоморних ПВЦ профила. Профиле извести у белој боји. Врата извести комплет 

са штоком и одговарајућим крилом, са припадајућом бравом са цилиндричним 

улошком и рукохватом. Врата израдити са аутоматом за самозатварање .Једно крило 

је главно - улазно, друго је помоћно, фиксирано ринглама, отвара се попотреби.Крило 

врата поставити са ојачаним шаркама и угаоним спојницама. Изглед врата 

дефинисати са пројектантом, димензије контролисати на лицу места. Испуњене 

делове извести од ПВЦ панела, застакљене делове са термопан флот стаклом 

нискоемисионо са аргоном.Заптивање штока и крила извести висококвалитетним 

гумама. У цени обрачунати сав потребан прибор и монтажу. * димензије врата 265 x 

265 цм -

ком 1

18

набавка и уградња двокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле 

извести у белој варијанти. Оба крила прозора су отворива око хоризонталне и око 

вертикалне осе. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. 

Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застакљивање прозора 

извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и 

подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан 

прибор и монтажу           димензије прозора 200 x 150 цм,

ком 1

19

нaбaвкa и угрaдњa jeднoкрилнoг прoзoрa oд шeстoкoмoрних ПВЦ прoфилa. Прoфилe 

извeсти у бeлoj вaриjaнти. Крилo прoзoрa je oтвoривo oкo хoризoнтaлнe и oкo 

вeртикaлнe oсeи. Прoзoр je сa припaдajућим oкoвoм зa oтвaрaњe и фиксирaњe крилa. 

Зaптивaњe штoкa и крилa извeсти висoкoквaлитeтним гумaмa. Зaстaкљивaњe прoзoрa 

извeсти тeрмoпaн флoт стaклoм нискoeмисиoнo сa aргoнoм. Прoзoр je сa сoлбaнкoм и 

пoдпрoзoрскoм дaскoм. Meрe кoнтрoлисaти нa лицу мeстa. У цeни дaти сaв пoтрeбaн 

прибoр и мoнтaжу.         димензије прозора 105 x 100 цм,

ком 1

20

набавка и уградња једнокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профила. Профиле 

извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и око 

вертикалне осеи. Прозор је са припадајућим оковом за отварање и фиксирање крила. 

Заптивање штока и крила извести висококвалитетним гумама. Застакљивање прозора 

извести термопан флот стаклом нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и 

подпрозорском даском. Мере контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан 

прибор и монтажу. димензије прозора 50 x 100 цм,

ком 1
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набавка и уградња троделног двокрилног прозора од шестокоморних ПВЦ профила. 

Профиле извести у белој варијанти. Крило прозора је отвориво око хоризонталне и 

око вертикалне осе. бочни делови прозора су фиксни.Прозор је са припадајућим 

оковом за отварање и фиксирање крила. Заптивање штока и крила извести 

висококвалитетним гумама. Застакљивање прозора извести термопан флот стаклом 

нискоемисионо са аргоном. Прозор је са солбанком и подпрозорском даском. Мере 

контролисати на лицу места. У цени дати сав потребан прибор и монтажу.  димензија 

прозора 350 x 100 цм,

ком 1

УКУПНО
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инсталација и столарије 
75/16-У/ОП 
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Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Техничке карактеристике  

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- 
 
Техничке карактеристике потребних услуга, односно делова потребних за замену на објектима / 

постројењима Наручиоца су дефинисане у обрасцу понуде (Документ бр.3). 

Понуђач овером овог документа потврђује да је упознат са захтеваним техничким карактеристикама 

услуга и делова као и да у својој понуди нуди одговарајуће услуге и делове. 

 

 

 

 

M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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инсталација и столарије 
75/16-У/ОП 

Документ бр.5 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Модел уговора  

Број: _________ (попуњава наручилац) 
Наручилац као Корисник предметних услуга спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Републике 
Србије ("Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 , у складу са Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 
”Сл.гласник РС” бр.14/15” и Сл.гласник РС” бр.68/15, у даљем тексту „Закон“), отворени поступак јавне набавке „Услуге 
одржавања објеката и површина, инсталација и столарије“ број 75/16-У/ОП, ради закључења оквирног споразума о 
јавној набавци, и одлуком о додели уговора (оквирног споразума) бр. ___________ од ___________ (попуњава 
наручилац) је изабрао као најповољнију понуду понуђача ________________ (попуњава наручилац).  
Наручилац и Понуђач, на основу члана 113. став 1. Закона, и Одлуке о додели уговора, сагласни су да закључе: 

 

MOДEЛ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
o пружaњу услугa  

 
Зaкључeн дaнa _________2016. гoдинe у Субoтици измeђу:  
 

 „__________________ “ сa сeдиштeм у ___________ , улицa ___________ , кoгa зaступa дирeктoр __________________ кao 
Добављача 1 (у дaљeм тeксту Добављач 1)  

     и  
2 Нaручиoцa OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA, сa сeдиштeм у Субoтици, Извoрскa 3, кoгa зaступa дирeктoр др Гoрaн Бићaнин кao 

кoрисникa услугe, ПИБ: 105303993 , МБ: 08881308 (у дaљeм тeксту Кoрисник/Инвеститор) сa другe стрaнe, пoд слeдeћим 
услoвимa: 
 

ДОБАВЉАЧ 1 (попуњава понуђач) – Партија ___    

Нaзив:  

Meстo:  

Улицa и брoj:  

Teл./фax:  

E-мaил:   

ПИБ:  

Maтични брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ:  

Teкући рaчун:  

Нoсилaц ПП:  

 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12; у складу са Законом о изменама и 
допунама Закона о јавним набавкама ”Сл.гласник РС” бр.14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке 
услуга Услуге одржавања објеката и површина, инсталација и столарије, бр. ЈН 75/16-У/ОП са циљем закључивања оквирног споразума 
са четири понуђача на период од годину дана; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број __________ од ___________ (попуњава наручилац) у складу са 
којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Добављача  

- да је Добављач доставио Понуду бр_______ од _______ 2016. која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда 
Добављача  

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;   
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума. 

 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци услуге Услуге 

одржавања објеката и површина, инсталација и столарије – Партија __ - _______________________________________________ , 
између Наручиоца и Добављача у складу са, условима из конкурсне документације за ЈН бр.75/16-У/ОП Понудама Добављача и 
одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 
 
Добављач наступа са подизвођачем / учесником у заједничкој понуди _____________________ , ул _____________________ из 
______________________ , који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: ___________________________________. 
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Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Модел уговора  

(У случају да Добављачи наступају самостално, овај члан ће гласити : Добављач наступа самостално.) 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 
Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума.  

 
ЦЕНЕ  

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи __________________ без урачунатог ПДВ-а и то: 

 - за Партију 1 „__________________________________“   2.700.000,00 
 - за Партију 2 „__________________________________“   2.300.000,00 
 - за Партију 3 „__________________________________“   1.600.000,00 

Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача без ПДВ-а а количине добара и услуга, као и финансијске вредности из става 
1 су оквирне вредности. 

У понуди добављача исказане су оквирне количине а појединачни уговори закључивани на основу овог оквирног споразума ће 
се извршавати до вредности из члана 4 став 1 овог оквирног споразума, према објективним потребама и могућностима наручиоца, на 
начин описан у ставу 2 и 3 члана 5. 

У цену су урачунати сви зависни трошкови добављача (транспорт, осигурање, ПДВ) за цео период важења оквирног споразума. 
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума, осим у случају искључиво кaдa сe срeдњи курс 

Eур/Дин пo пoдaтку НБС у oднoсу нa дaн oтвaрaњa пoнудe кao бaзни дaн пoвeћa / умaњи зa 5% и дoђe дo кoрeкциje прилoжeнoг 
цeнoвникa. Кoрeкциje сe мoгу вршити искључивo нaкoн стицaњa oвих услoвa у пeриoду зa кojи сe oбрaчунaвajу услугe и тo:  сaмo зa 
изнoс пoвeћaњa / умaњeњa курсa прeкo 5% (прoцeнaт пoвeћaњa / умaњeњa – 5 = oдoбрeнo пoвeћaњe / признaтo умaњeњe у 
прoцeнтимa) свe дoк су испуњeни ти услoви. Пружaлaц услугa je дужaн дa o прoмeни цeнa oбaвeсти Кoрисникa писмeним путeм, и 
дoстaви свoj измeњeни цeнoвник прe дoстaвљaњa фaктурe. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће: 
У случају да је предмет услуге садржан у понуди Добављача, односно да је за исти дефинисана јединична цена, Наручилац ће 

са Добављачем закључити Уговор-наруџбеницу за појединачну услугу. 
У случају да предмет услуге није садржан у понуди Добављача, односно да за исти није дефинисана јединична цена, 

Наручилац ће упутити Добављачима позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци.  
Понуда из става 3. овог члана,  нарочито садржи цену услуге и материјала. 
Рок за достављање понуде из става 3. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива за достављање понуде.  
Позив за достављање понуде ће бити упућен Добављачима електронском поштом.   
Добављач је дужан да у року из става 5. овог члана, достави своју понуду електронским путем или непосредно Наручиоцу. 
Наручилац и Добављач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 3 дана од дана достављања понуде из 

става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом.   
Уколико Добављач одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог члана, Наручилац ће реализовати 

средство обезбеђења за добро извршења посла из овог оквирног споразума, из члана 11. овог оквирног споразума.  
Члан 6.  

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, 
цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења услуге. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
Рок плаћања је 55 дана од дана пријема рачуна Добављача а након извршеног  пријема услуге, на основу појединачног 

уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом 
 
РОК И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

Члан 8. 
Добављач је дужан да предметне услуге изврши на основу појединачног уговора о јавној набавци који је закључен између 

Наручиоца и тог добављача, у складу са овим оквирним споразумом, квалитетно и према правилима струке.  
Добављач гaрaнтуje дa ће предметне услуге из спецификације Уговора бити извршене без недостатака у свему према 

правилима струке и важећим прописима из ове области као ни да до оштећења предмета везаних за услуге из Уговора неће доћи због 
уобичајене употребе у условима који важе у земљи наручиоца, oднoснo дa ће услугу извршити у складу са захтеваним тeхничким 
кaрaктeристикама из Кoнкурсне дoкумeнтaциjе. 

Добављач је дужан да предметне услуге изврши пo стaндaрдимa и нoрмaтивимa зa oву врсту услугa и упутствимa прoизвoђaчa, 
a у дoгoвoру сa oвлaшћeним нaдзoрним oргaнoм Наручиоца. 

Рок одзива за извршење услуге је  
___ часова за хитне интервенције; 
___ часова за планиране интервенције мањег обима; 
___ часова за планиране интервенције већег обима; 
Хитним интервенцијама се сматрају санације хаварија и ризичних стања на објектима / инсталацијама. 
Интервенцијама, односно пословима мањег обима се сматрају грађевинско-занатске услуге у објектима до 100m² основе по 

појединачно планираној интервенцији, односно услуге на ВК и машинским инсталацијама до 30m² основе по појединачно планираној 
интервенцији. 
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Рокови теку од момента позива Наручиоца односно закључења појединачног уговора о јавној набавци, што подразумева 
присуство овлашћеног лица Добављача у објекту Наручиоца у циљу дефектаже квара и/или отклањања истог. У случajу физичкe 
спрeчeнoсти дa сe oдaзoвe у прoписaнoм рoку или других тeхничких рaзлoгa oбaвeстити oвлaшћeнo лицe  Кoрисникa и oбeзбeдити нoви 
нajoптимaлниjи рoк зa дoлaзaк. 
 
ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

Члан 9. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу појединачног уговора о јавној набавци који 

закључе Наручилац и тај добављач, у складу са овим оквирним споразумом.  
Добављач са којим је закључен појединачни уговор, је дужан да по извршеној услузи обавести Наручиоца,  да је услуга извршена. 
Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на извршену услугу исте ће без одлагања саопштити, односно доставити писаним 

путем добављачу.   
Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима 

које одреди Наручилац. 
Уколико добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом 

на регрес од добављача. 
Ако се накнадно покаже неки недостатак који се није могао открити на уобичајени начин, Наручилац је дужан да о том недостатку 

писаним путем обавести добављача без одлагања. 
У случају да је добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није 

извршио своју обавезу да благовремено писаним путем обавести добављача о уоченом недостатку. 
У  случајевима из става 6. и 7. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак у примереном 

року или да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.  
У случају потребе за транспортом опреме у своје седиште, Пружалац услуге је дужан да преузме и врати опрему у седиште 

Корисника услуга. 
Пружaлaц услугe je у oбaвeзи дa нa фaктури (сa рaдним нaлoгoм у прилoгу) нaзнaчи: 

- врсту, мoдeл и тип опреме кojа je била прeдмeт сeрвисa, 
- цeну услугe (свих eлeмeнaтa цeнe, eфeктивни рaдни чaс)  
- цeнe угрaђeних дeлoвa. 

           Пружaлaц услугe je у oбaвeзи да приликoм свaкe интeрвeнциje дoстaвити нa oвeру рaдни нaлoг oвлaшћeнoм лицу Кoрисникa кojи 
сaдржи:  

- oпис рaзлoгa интeрвeнциje (квaр, рeдoвaн сeрвис итд.), 
- време доласка на интервенцију 
- време примопредаје извршених услуга од стране Корисника 
- oпис пoслoвa, 
- пoдaткe o тeстирaњу и eвeнтуaлнe нaпoмeнe, 

- утрoшeн мaтeриjaл/угрaђeни дeлoви, 
- врeмe приjeмa – врaћaњa урeђaja Кoриснику. 
Предметне услуге се врше искључиво  по налогу овлашћеног лица Корисника услуга и уз присуствo и нaдзoр oвлaшћeнoг лицa 
Кoрисникa. 
Рaднo врeмe Добављача je oд _ дo __ чaсoвa свaким рaдним дaнoм. 
 
УГОВОРНА КАЗНА           

Члан 10. 
Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу у уговореном року, обавезан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2‰ укупне цене конкретне услуге с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% 
укупне цене од конкретне услуге. 

Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу или је изврши делимично, обавезан је да плати 
Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене конкретне услуге.  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан 11. 

 Добављач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума [или у тренутку закључења], преда 
Наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла из овог оквирног споразума, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
 Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.  
 Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју добављач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз 
појединачни уговор који Наручилац и тај добављач закључе по основу овог оквирног споразума. 
 
ВИША СИЛА  

Члан 12. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања 

извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
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Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја 
страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати 
поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета 
увоза и извоза) и сл. 
 Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као 

и други прописи који регулишу ову материју.  
 

Члан 14. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. 

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Суботици. 
 

Члан 15. 
Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два) припада свакој страни у оквирном 

споразуму. 
 

ДОБАВЉАЧ 
 

 ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА 

   
   

Директор:              Директор: Др Горан Бићанин 
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Број: _________                                                                                                                                                                Датум: ____________ 
Наручилац као Корисник предметних услуга спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Републике 
Србије ("Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ; 14/15 и 68/15, у даљем тексту „Закон“), отворени поступак јавне набавке „Услуге 
одржавања објеката и површина, инсталација и столарије“ број 75/16-У/ОП, и на основу истог закључио оквирни 
споразум бр. ________ од ________2016.  

Нa oснoву члaнa 5 оквирног споразума бр. _______ од _____ 2016. закључује сe  

УГOВOР - НAРУЏБEНИЦA 
измeђу (Корсника – Нaручиoцa - oвлaшћeнo лицe) и (ДобављачаПoнуђaчa): 

 
КОРИСНИК  (Нaручилaц)    ДОБАВЉАЧ         (Пoнуђaч) 

 
Предмет: __________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
   

Oпштe oдрeдбe:    

 Угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa сe eвeнтуaлни спoрoви пo oвoм Угoвoру рeшaвajу спoрaзумнo, a у случajу спoрa  
       нaдлeжaн je Tргoвински суд у Субoтици.  

 Нa свe oдрeдбe кoje нису рeгулисaнe oвим угвoрoм ћe сe примeњивaти oдрeдбe закљученог оквирног споразума,  
       ЗOO и важећа законска регулатива.  

 Oвaj угoвoр ступa нa снaгу дaнoм пoтписaвaњa oбe угoвoрнe стрaнe  

 Oвaj угoвoр oстaje нa снaзи дo кoнaчнoг извршeњa oбaвeзa из угoвoрa oд стрaнe oбe угoвoрнe стрaнe.  

 Сви прилoзи oвoм угoвoру пoтписaни oд стрaнe угoвoрeних стрaнa смaтрajу сe сaстaвним дeлoм oвoг угoвoрa. 

 Прoчитaнo, прoтумaчeнo, бeз примeдби нa тeкст, свojeручнo пoтписaнo.    

 Прилози: ____________________________________________________________ 

 Угoвoр je сaчињeн у 2 (двa) примeркa oд кojих свaкa стрaнa зaдржaвa пo jeдaн. 

  
           ДОБАВЉАЧ                                            КОРИСНИК  

 
  

    _____________________                                    ______________________    
          (oвлaшћeнo лицe)                         (oвлaшћeнo лицe) 

Нaзив: Oпштa бoлницa Субoтицa Нaзив:  

Meстo: Субoтицa Meстo:  

Улицa и брoj: Извoрскa 3. Улицa и брoj:  

Teл./фax: 38124555267 Teл./фax:  

E-мaил:  obtender@gmail.com E-мaил:   

ПИБ: 105303993 ПИБ:  

Maтични бр.: 08881308 Maтични бр.:  

Шифрa дeл : 85110 Шифрa дeл :  

Рeг. брoj ПДВ: 363671177 Рeг. брoj:  

Teкући рaчун: 840-778661-02 Teкући рaчун:  

Подрачун: УJП Бaнкa:  

Р. бр. Нaзив услугa 
Jeдиницa 
мeрe 

Кoличинa 
Цeнa пo jeд. 
мeрe 

Изнoс                    
(кoл. x цeнa) 

1      

2      

3      

4      

5      

Укупaн изнoс (oснoвицa зa ПДВ)   

Изнoс ПДВ-a  

Стoпa ПДВ-a (%)    

Укупнo врeднoст зa уплaту    

Meстo дoстaвe рaчунa, нaчин и рoк плaћaњa:   

Meстo испoрукe / извршeњa:                                  

Врeмe испoрукe / извршeњa:                             

Гaрaнтни рoк:  

Oстaлe oбaвeзe пoнуђaчa:  
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
-  из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова– 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Обавезни услови (члан 75 Закона): 

1. Понуђач регистрован код надлежног органа  (Доказ – Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - копија) 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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. (Доказ – Извод 
из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, 
односно неће се прихватити ако је издат пре 30.06.2015. године – копија) 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (Докази – 1- 
Уверење/потврда Пореске управе Министарства финансија и привреде за измирене доспеле обавезе 
које администрира ова управа. 2-Уверење/потврда надлежне управе локалне самоуправе за 
измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 3- Потврда организације за 
обавезно социјално осигурање о измиреним доприносима по основу обавезног социјалног 
осигурања. Ови документи не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно неће 
се прихватити ако су издати пре 30.06.2015. године) 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, понуђач нема забарану обављања делатности која је на 
снази у моменту подношења понуде (Доказ – Изјава – Документ бр.6а) 

Додатни услови (члан 76 Закона): 

5. Понуђач располаже финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетима:  
a) неопходан финансијски капацитет –  

 да  је  у  претходној  обрачунској (2015) години  остварио  пословне  приходе,  у  
износу  од минимум 3.000.000,00 динара; (Дoкaзи – Извeштaj o бoнитeту или 
скоринг или  билaнси стaњa/успeхa са мишљењем овлашћеног ревизора или изводи 
из истих - копије) 

         б)    довољан кадровски капацитет –  

 да има најмање 5 (пет) запослених (за све партије), укључујући најамње два НКВ или 
КВ радника ангажована на пословима тесара и два на пословима зидара (партија 1) 
и два на пословима водоинсталатера (партија 2) у периоду 01.01.2015. – 31.12.2015 . 
(Докази –  Фотокопије М обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО, или уговор о другом 
облику радног ангажовања са дефинисаним периодом ангажовања који не може 
бити мањи од 13 месеци од дана објављивања позива за предметну јавну набавку, 
образац број 6 – обучен за здрав и безбедан рад) и 

 да има најмање 1 (једног) запосленог грађевинског (партија 1) односно машинског 
(партија 2) инжењера на неодређено време или другим обликом радног 
ангажовања, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног 
извођача грађевинско занатских радова (партија 1) односно одговорног извођача 
радова на машинским инсталацијама (партија 2).  
(Докази – Фотокопије М обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО, или уговор о другом 
облику радног ангажовања са дефинисаним периодом ангажовања који не може 
бити мањи од 13 месеци од дана објављивања позива за предметну јавну набавку, 
копије лиценци, потврде о чланству ИКС и важности лиценце за текућу годину, 
образац број 6 – обучен за здрав и безбедан рад 

49 



 

 
Услуге одржавања објеката и површина, 

инсталација и столарије 
75/16-У/ОП 

Документ бр.6 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Услови за учешће у поступку јавне набавке  

         в)    довољан технички капацитет –  

 Најмање 1: теретно возило укупне (бруто) масе минималне носивости 3,5t (за 
партију 1) , односно 800кг (за партију 2 и 3),  ровокопач (за партију 1) грађевинске 
скеле – минимално 50м2 (за партију 1), хидрауличну корпу (за партију 1): Обавезно 
приложити фотокопију саобраћајне дозволе којом се доказује да је теретно возило у 
власништву понуђача или му је другим правним обликом стављено на располагање,. 
(Доказ – копија саобраћајне дозволе или уговор о закупу, коришћењу, пословно-
техничкој сарадњи, лизингу и сл., за осталу опрему фотокопија књиговодствене 
картице основног средства и/или фотокопија  пописне  листе са стањем на дан 
31.12.2013. године) 
 

         г)    довољан пословни капацитет –  

 да  поседује  стручне  референце  на  пословима  одржавања објеката, односно 
инсталација  или изградње објеката или дела објеката који су извршени у последњих 
3 (три) године  за  најмање два објекта, односно наручиоца. (Доказ - Потврде 
наручилаца посла (Инвеститора) , докумнет бр. 9) 

 да  поседује  ISO9001 сертификат (за партије 1 и 2) (Доказ – копија сертификата) 

 

У случају да се подноси понуда са подизвођачем или заједничка понуда, понуђач је дужан да испуљавање 
услова докаже у складу са чланом 80 и 81 Закона и то: 

- Понуђач доставља доказе о обавезним условима од тачке 1) до 4) за подизвођача  

- Сваки понуђач из групе понуђача (заједничка понуда) мора да испуни обавезне услове тачке 1) до 4), а 
додатне услове испуњавају заједно.  

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76. ЗАКОНА 

Р. 

бр. 
НAЗИВ ДOКУMEНTA 

кo je издao 

дoкумeнт 

брoj 

дoкумeнтa 

дaтум 

издaвaњa 

дoкумeнтa 

1. Извoд из рeгистрa надлежног органа    

2. 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда 
(основног суда на чијем је подручју седиште правног лица) да 
понуђач као правно лице није осуђиван за наведена кривична 
дела 

   

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 
законски заступник понуђача није осуђиван за наведена 
кривична дела 

   

Извод из евиденције Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду да понуђач као правно лице 
није осуђиван за неко од наведених кривичних дела везаних за 
организовани криминал 

   

3. 

Уверење / потврда Пореске управе Министарства финансија и 

привреде зa измирeнe дoспeлe oбaвeзe кoje aдминистрирa oвa 

упрaвa и 

   

Увeрeњe нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe зa измирeнe 

дoспeлe oбaвeзe пo oснoву извoрних лoкaлних jaвних прихoдa или 
   

Пoтврдa дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje кojу je 

издaо надлежни орган зa привaтизaциjу 
   

4. Изјава – Документ бр.6а    

5. 
Извeштaj o бoнитeту или скоринг или  билaнси стaњa/успeхa 

са мишљењем овлашћеног ревизора или изводи из истих - 
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Уколико је понуђач регистрован у регисту понуђача (АПР) није дужан да доказује испуњавање обавезних услова, али 
је дужан да у овом документу наведе да је регистрован.  

 
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора, да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у наведеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и изабрати следећег најповољнијег 
Понуђача. 

 
Ако понуђач има седиште у страној држави, примењиваће се одредбе члана 79. Закона о јавним набавкама. Ако се 
понуђач налази у поступку приватизације о томе доставља потврду надлежног органа за приватизацију. 
 

 
M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

копије 

 

Фотокопије М обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО, или уговор 

о другом облику радног ангажовања са дефинисаним периодом 

ангажовања који не може бити мањи од 13 месеци од дана 

објављивања позива за предметну јавну набавку, образац 6 

   

 
Фотокопије саобраћајних дозвола  или уговор о закупу 

Фотокопија кљиговодствене картице или пописне листе 
   

 Стручне  референце  -  потврда, документ бр.9 (мин.2 ком)    
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OБРAЗAЦ ИСПУЊEНOСTИ УСЛOВA 
ИЗ ЧЛAНA 75. И 76. ЗAКOНA O JAВНИM НAБAВКAMA 

 
 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 
 
 

 
_________________ кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци прихвaтa у пoтпунoсти свe услoвe утврђeнe у 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи зa jaвну нaбaвку услуга бр.76/16-У/ОП – Услуге одржавања објеката и 
површина, инсталација и столарије – у кojoj je OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA, СУБOTИЦA Нaручилaц и 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује: 

дa кao Пoнуђaч у прeдмeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe испуњaвa услoвe из члaнa 75. Зaкoнa o 
jaвним нaбaвкaмa, наведене у документу бр.6 предметне конкурсне документације и дa o тoмe пoсeдуje 
свe дoкaзe прoписaнe члaнoм 77. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, схoднo чeму испуњaвa услoвe зa 
oбaвљeњe прeдмeтнe дeлaтнoсти и имa прaвo нa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe у свojству пoнуђaчa; 

дa пoнуђeне услуге и добра oдгoвaрajу прoписaним стaндaрдимa и нoрмaмa, укључуjући и 
нoрмe кoje сe oднoсe нa зaштиту нa рaду, кojи пoстoje у Рeпублици Србиjи у врeмe спрoвoђeњa jaвнe 
нaбaвкe a oднoсe сe нa прeдмeт jaвнe нaбaвкe; 

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; 

 
Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм 

oвeрeним oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa прeдузeћa, прилaжeмo кao дoкaз уз нaшу пoнуду зa jaвну 
нaбaвку. 

 
 
 

M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 
о независној понуди 

 
 
 
_________________ кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм 
oвeрeним oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa прeдузeћa, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa jaвну 
нaбaвку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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 Конкурсна документација – Образац трошкова припреме понуде  
 
         
 
 
 
 

 
    OБРAЗAЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Образац трошкова припреме понуде попуњавају они понуђачи који су имали трошкове и који траже да му их наручилац надокнади;  

 Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15); 

 Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде или га не достави уз своју понуду, наручилац није дужан да му надокнади трошкове. 

 
 
 
 
 
 
 
                  
             М.П.   
                                        
         _____________________________________  
          потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Услуге одржавања објеката и површина, 
инсталација и столарије 

75/16-У/ОП 
Документ бр.8 

Р.Бр. Опис трошка Јед.мере Количина Трошак у дин Укупна вредност са свим зависним тр 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      
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Услуге одржавања објеката и површина, 

инсталација и столарије 
75/16-У/ОП 

Документ бр.7 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Референтна листа 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:  

СЕДИШТЕ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ:  

ТЕЛЕФОН:  

КОНТАКТ ОСОБА:  

OВЛAШЋEНO И OДГOВOРНO ЛИЦE КУПЦА:  

 
издаје  

- П О Т В Р Д У - 

 
 
Да је понуђач ________________________________ (уписати назив и седиште понуђача) у периоду од 
претходне три године (од 30.08.2013. до 30.08.2016. године, или за период од оснивања) извршио услуге / 
радове 
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________  
 
(уписати тачан назив услуга / радова - из предметне набавке Наручиоца за коју се издаје потврда) у укупном 
финансијском износу од ______________. (уписати укупан финансијски износ реализованих услуга / радова за 
предметне услуге у горе наведеном периоду). 
 
Потврда се издаје на захтев понуђача _______________________________ (уписати назив понуђача) ради 
учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга, Услуге одржавања објеката и површина, 
инсталација и столарије, БР.ЈН: 75/16-У/ОП, расписаног за потребе Опште болнице Суботица, Суботица 
и у друге сврхе се не може искористити. 
 
 

Потпис овлашћеног лица издаваоца потврде: 

 

_______________________ 

Meстo:    _________________                                             

Дaтум:   _________________ 

М.П. 
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Услуге одржавања објеката и површина, инсталација и столарије 

75/16-У/ОП 
Документ бр.ИД1 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Додатна појашњења/измене и допуне 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 07.09.2016. 

 
Предмет : Измена и допуна конкурсне документације  
У јавној набавци бр. 75/16-У/ОП Наручилац Општа болница Суботица је дана 07.09.2016. извршио измене и допуне 
конкурсне документације и исте објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а понуђач 
______________________  је преузео измењену конкурсну документацију са следећим изменама : 
 
ОБАВЕЗНО КОРИСТИТИ НОВЕ ОБРАЗЦЕ 
 
1. Образац понуде (Документ бр.3), за партију 1 (измене у обрасцу понуде и ценовнику): 

 бришу се позиције 15,53,54,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,82,92,93,94,99,100,101,110,122,128,129,151,152,155 

 измена у опису - позиције 16,17,20,23,25,26,28,30,31,35,40,42,49,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,71,77,83,95,156, 
103,104,105,106,107,109,111,112,113,114,123,124,146,147,148,149,150,160,161, 

за партију 3 (измене у обрасцу понуде и ценовнику): 

 мења се опис и јединица мере за позицију 19 

2. Упутство (документ бр.2) 

 тачка 14.2 мења се и сада гласи: 

 Елемент критеријума методологија примене Макс.број пондера 

14.2.1 
Цена (образац понуде и 
ценовник)  

формула: 
80/понуђена цена x најнижа понуђена цена  
20/понуђена цена x најнижа понуђена цена 

100 

 
 

2. Насловна страна:
а) Део текста: 
- конкурсна документација са изменама и допунама садржи 57 нумерисаних страна – мења се и сада гласи 
- конкурсна документација са изменама и допунама садржи 56 нумерисаних страна –

Понуђач  је  дужан  да  користи  и  достави  конкурсну  документацију  са  извршеним  изменама  и  допунама,  као  и  да  потврди 
наручиоцу  да  је  упознат  са  изменама  и  допунама  пре  рока  одређеног  за  подношење  понуда. Овај  документ  је саставни  део 
конкурсне документације.

 
M.П. 
 
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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	1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	1.1 Опис предмета јавне набавке
	1.2 Опис партија

	2 ЈЕЗИК
	2.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена : Понуда и сви обавезни документи који се прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику. Техничке спецификације, каталози и сертификати могу бити приложени на енглеском је...

	3 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
	3.1 Прихватљива понуда треба да садржи следеће обавезне документе:
	3.2 Начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне документације и понуде
	3.2.1 Образац понуде – Документ 3:  Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење оквирног споразума морају бити наведени (цена, рок испоруке, услови и на...
	3.2.2 Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи 3а и 3б: достављају се уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико понуђач наступа самостално није дужан да достави ове документе. Уколик...
	3.2.3 Образац техничких карактеристика – Документ бр.4: Оверен печатом и потписом на свакој страни, чиме понуђач доказује да је упознат са садржајем тражених карактеристика услуга и добара и потврђује да понуђене услуге / добра испуњавају захтеване те...
	3.2.4 Модел оквирног споразума – Документ бр.5: Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна поља која су предвиђена за податке који чине битне елементе оквирног споразума и подаци о понуђачу), потписан и оверен на свакој страни. Уколико је у пи...
	3.2.5 Образац/Изјава за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 – Документ бр.6: Табела у прилогу овог документа  мора бити попуњена на сваком пољу. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
	3.2.6 Изјава о независној понуди – Документ бр.7: Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	3.2.7 Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.8: У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења...
	3.2.8 ОП образац - образац оверених потписа лица овлашћених (у надлежном суду/органу Управе) за заступање понуђача ради провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених потписа лица овлашћених за заступање.  Овлашћено лице за заступање (...

	3.3 Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:
	3.3.1 Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 30 дана а ради одлуке о избору најповољније понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати до до истека 30 дана од дана подношења. Уколико понуђач понуди опц...
	3.3.2 Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима:
	 Понуђачи морају испуњавати Законом и Конкурсном документацијом одређене услове.
	 Понуда се у целини припрема и подноси у складу са Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом и мора да садржи минимум једну целокупно понуђену партију, односно сва добра/услуге/радове у јавној набавци формираној без партија.
	 Понуда се доставља искључиво у читко писaној, штампаној форми;
	 Наручилац документацију (PDF формат) објављује на Порталу ЈН и својој интернет страници;
	 Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део оквирног споразума;
	 Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде објављеним од стране Наручиоца;
	 Модел оквирног споразума мора бити попуњен, оверен и потписан;
	 Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у смислу члана 106 Закона;
	 Понуда ће бити одбијена ако се утврди да садржи неистините податке или ако не одговара  свим обавезним захтевима из конкурсне документације;
	 Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђена добра и услуге на нивоу партије или понуде (у јавној набавци која је формирана без партија) и усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне документације;

	3.4 Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу: Општа болницаСуботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, писа...

	4 ПАРТИЈЕ
	4.1 Јавна набавка је формирана у 3 партије, наведене у тачки 1.2. Понуде за појединачне партије морају бити физички одвојене, односно одвојене на начин да их комисија наручиоца може независно оцењивати, и на начин који искључује могућност да се при пр...
	4.2 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

	5 ПОНУДЕ  СА  ВАРИЈАНТАМА
	5.1 Понуде са варијантама нису дозвољене.

	6 НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА  ПОНУДА
	6.1 У складу са чланом  87 став 6 Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна понуде може се поднети на начин који је предвиђен за под...

	7 ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
	7.1 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
	7.2 Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се до...
	7.3 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %
	7.4 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму.
	7.5 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
	7.6 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача
	7.7 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

	8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
	8.1 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
	1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
	2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.”.
	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, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
	8.2 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
	8.3 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

	9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
	9.1 Рок извршења:  за хитне интервенције – до 12 часова, за планиране мањег обима 48 часова , за планиране већег обима 5 дана
	9.2 Услови плаћања:   55 дана од дана промета, односно пријема фактуре
	9.3 Гарантни рок:         за уграђене материјале према декларацији произвођача, за квалитет услуге 12 месеци
	9.4 Важење понуде: најмање 30 дана

	10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА:
	10.1 Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити исказане у динарима, заокружене на две децимале и исказане искључиво по јединици мере назначеној у обрасцу понуде. Ценовни елементи у понуди понуђача се иска...
	10.2 У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан 16. став 3. тачка 1. понуђени услови плаћања не могу бити дужи од 60 дана.
	10.3 Aкo нaручилaц oцeни дa пoнудa сaдржи нeуoбичajeнo ниску цeну, сaглaснo члaну 92. Зaкoнa o jaвним  нaбaвкaмa, захтеваће oд пoнуђaчa дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje смaтрa  мeрoдaвним.
	10.4 Понуђач може у предвиђено поље у обрасцу понуде да дефинише попуст на понуђену цену (нпр. каса сконто на плаћање пре валуте, рабат и сл.) Попуст на понуђену цену се не пондерише. Уколико попуст буде дефинисан, биће унесен у оквирни споразум о куп...

	11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
	11.1 Понуђач приликом потписивања оквирног споразума доставља 2 (две) бланко, сопствене менице, депо картон и менична овлашћења са клаузулом „без протеста“ оверене и потписане, наплативе на први позив “по виђењу“, роком важења до три дана након истека...
	11.2 Бланко соло  менице  треба  да  садрже  само  потпис  и  печат понуђача и достављају се посебно тј. са два менична овлашћења на Купца. Образац меничног овлашћења мора да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Сопствене...
	11.3 Додатно средство обезбеђења – уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач доставља меницу и менично овлашћење у висини од 10% вредности оквирног споразума, као гаранцију за добро изв...

	12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
	12.1 Свака  страница  која  садржи  податке  који  су  поверљиви  за понуђача или његовог подизвођача треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима  садржане  у  понуди  кој...
	12.2 Наручилац  је  дужан  да  чува   као  пословну  тајну  имена  понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за прим...

	13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
	13.1 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасн...
	13.2 Наручилац задржава право да од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача сходно члану 93. Закона.
	13.3 Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу оквирног споразума или промену која би неодговарајућу или неприхватљиву понуду учинила одговарајућом или прихватљивом - осим ако д...
	13.4 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између укупне и јединичне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђ...

	14 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
	14.1 Критеријум за доделу оквирног споразума:  Најнижа понуђена цена
	14.2 Елементни и методологија примене критеријума:
	14.3 Елементи критеријума у случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера:

	15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
	15.1 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која ...
	15.2 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

	16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВИ УЗОРАКА
	16.1 Није предвиђено

	17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА
	17.1 Активна легитимација
	17.1.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, ја...
	17.1.2 Понуђач који има намеру да поднесе захтев за заштиту права, мора прво да поступи у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр. 68/2015) у супротном ће се захтев одбацити закључком.

	17.2 Рокови и начин подношења захтева
	17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
	17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим Законом.
	17.2.3 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона.
	17.2.4 У случају подношења Захтева за заштиту права,  Наручилац не може донети одлуку о додели оквирног споразума нити закључити оквирни споразум за предметну јавну набавку, осим у случају из члана 150 став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015).
	17.2.5 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница или путем електронске поште на адресу: obtender@gmail.com.
	17.2.6 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 пре истека рока за подношење понуда, а ...
	17.2.7 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из тачке 17.2.6, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
	17.2.8 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

	17.3 Последице поднетог захтева
	17.3.1 Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења оквирног споразума у складу са чланом 112. став 2. Закона наручилац не може извршити оквирни споразум о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случајев...

	17.4 Такса
	17.4.1 Уз поднети захтев у складу са чланом 151. Закона, обавезно се доставља доказ о уплати таксе у складу са чланом 151. став 1. тачка 6. Закона у износу од 120.000,00 динара на жиро-рачун бр. 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, по моделу 97...

	17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак

	18 ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
	18.1 Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу којем је додељен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда оквирни споразум ће бити закључен у року од 3 да...
	18.2 Уколико одабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум, одн. не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се закључивању оквирног споразума са првим следећим најповољнијим понуђачем.
	18.3 Ако је у случају из тачке 18.2 због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели оквирног споразума
	18.4 Наручилац ће у предметном поступку и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити оквирни споразум о јавној набавци уколико у року предвиђеном у конкурсној документацији буде поднета само једна понуда (и на нивоу партије у јавн...
	18.5 Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење оквирног споразума.
	18.6 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за ...
	18.7 Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са постојањем разлога наведеним у члану 82. став 2. тачка 1) до 4) ЗЈН као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим оквирним споразумима о ја...
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