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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. 5415 од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку  број 5416 од 30.06.2020. године, припремељена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка агрегата за електричну енергију за потребе 

ПЈ Рудник на Руднику. 

 

 ЈН број 06/2020 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда 

Адреса: Рисанска бр. 12, 11000 Београд 

ПИБ: 100268221; матични број: 07036205 

Интернет страница: www.cdlbgd.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности за набавку 

добара, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 06/2020 су добра – Набавка агрегата за електричну енергију за 

потребе ПЈ Рудник на Руднику. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт  

е-mail адреса:  

suzana.danilovic@cdlbgd.rs, danijela.petrovic@cdlbgd.rs и  tamara.subotic@cdlbgd.rs   

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време 

Наручиоца од 07:30 – 15.30 часова. Сва документација која је послата после радног времена 

наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног 

радног дана наручиоца. 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 06/2020 су добра 

 

- Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику. 

 

  Ознака из општег речника набавки: 31121000 – Генераторски агрегат 
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OБРАЗАЦ 1 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику 

 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ 

 

Мин.захтевана вредност 

Документа којима се 

доказују захтеву Наручиоца 

 

 

Стандарди 

EC декларација о усаглашености са 

директивама: 

2000/14/EC;  2006/42/EC; 

2006/95/EC;  2004/108/EC 

 

Доставити ЕC декларацију 

произвођача дизел агрегата о 

усаглашености са 

директивама ЕУ 

Активна снага (prime 

режим-приправан рад) 
мин 80 kW Фотокопија важећег 

сертификата ISO 9001 од 

произвођача ДЕА, за област 

пројектовања, производње, 

продаје и одржавања 

електроагрегата. 

 

Каталог произвођача на 

српском језику. 

Активна снага (standby 

режим-приправан рад) 
мин 88 kW 

Номинална привидна снага 

(prime режим -трајан рад) 
мин 100 kVA 

Номинална привидна снага 

(standby режим-приправан рад) 
мин 110 kVA 

Напон 400V/230V 
Фреквенција 50 Hz 

ЗАХТЕВ ЗА ПОГОНСКИ ДИЗЕЛ МОТОР 

Погонски мотор Дизел 

 

Техничка документација 

произвођача мотора. 

. 

 

Редни број обртаја 1500 o/мин 

Запремина мотора 4400 - 4700 cm³ 

Убризгавање директно 

Регулатор броја обртаја мотора Електронски 

Емисија издувних гасова Стаге 2 

Систем за хлађење и грејање расхладне течности 
 Тип система за хлађење затворен  
Хлађење водено  

 

Грејач расхладне течности  

 

 

230V  

Систем за подмазивање 
Спецификација уља SAE15W40  

Систем за снабдевање и складиштење горива 
 Капацитет разарвоара за 

гориво 
          мин 170 лит 

Технички цртеж произвођача 

којим се доказује могућност 

демонтаже без демонтаже  

сета мотор-генератор и 

кућишта  на ком су 

приказане све тражене 

карактеристике и опрема 

резервоара 

Конструкција резервоара 
Интегрисан у шасију касетно 

демонтажног типа дуплозидни   

 

 

Обавезна опрема резервоара 

 

Електронска сонда за меренје 

нивоа горива 
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Ревизоно окно на резервоару мин 

пречника 250мм, прикључци за 

везу са екстерним резервоаром и 

одушни вентил 

Технички цртеж 

 

 

 Систем за издувне гасове 

Издувни лонац са пригушењем буке издувних 

гасова на -26 dBA израђен од 

алуминизираног лима отпорног на 

високе температура 

/ 

Тип издувног лонца Рефлексионо апсорпциони   

Веза дизел мотора и издувног 

лонца 

Компезатор дилатација  

Подаци о синхроном генератору 

 Конструкција  Jеднолежајни, без четкица, 

самопобудни 

 

Технички каталог 

генератора, сертификати 

произвођача (CE; 

ISO9001),  

Број полова 4 

Број фаза 3+N 

Класа изолације H 

Степен заштите IP23 

Корак намотаја Двотрећински 

Регулација напона AVR 

Тачност регулације напона 0,50-1% 

  Заштитни генераторски 

прекидач 

160А, 4 пола са електромоторним 

погоном 
Извод из каталога 

   

 

 Независно напајање AVR-a 

Уређај за независно напајање АВР-

а са помоћним напоном на 12/24V 

са акумулаторске батерије који се 

претвара из DC у AC за олакшано 

стартовање електромоторних 

потрошача. 

Kаталог уређаја за 

независно напајање 

ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМ 

Тип акумулаторске батерије AGM VRLA или ''одговарајуће'' 

 
Капацитет акумулаторске 

батерије 
1x 100 Ah ili 2x100Ah 

Напон акумулаторске батерије 12V ili 24V 

Систем за пуњење акумулатора мин  5A, 230V 

Шасија агрегата и  

 

 Шасија агрегата 

Израђена од поцинкованог челичног 

лима, са антивибрационим 

уметцима за изолацију вибрација 

сета мотор-генератора и 

интегрисаним извлачивим дневним 

резервоаром 

 

Максимална дужина 2600 mm 

Технички цртеж агрегата Максимална ширина 1100 mm 

Максимална висина 1700 mm 

МИКРОПРОЦЕСОРСКИ КОНТРОНИ СИСТЕМ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА 
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Контролно управљачки 

систем за ручно и 

аутоматско стартовање (у 

случају испада мрежног 

напајања) 

Контролно управљачки систем  мора 

вршити управљање, надзор и 

заштиту свим системима агрегата. 

Мора имати могућност конекције на 

безични интернет и напредне 

функције праћења, даљинске 

комуникације и контроле путем 

следећих начина GSM/GPRS,Ethernet 

RS232 и RS485  

Могућност приступа историји 

догађаја са последњих мин 100 

догађаја..Могућност мерења 

фреквенције генератора/мреже, 

мерење кW/кWh/.Заштита 

генератора(подфреквенција, 

надфреквенција,поднапон,пренапон, 

губитак побуде)  и мотора (низак  

притисак  уља, висока температуре 

мотора, надбрзине, напон 

акумулатора ...). Интегрисан USB 

порт, могућност комуникације са 

мотором путем CAN протокола.  

. Могућност мерења укупне 

потрошње горива и минималног и 

максималног нивоа горива. 

 

 

 

Каталог микро-

процесорског контроног 

модула из ког се може 

утврдити испуњеност 

техничких 

карактеристика. 

 

Аутоматски трансфер прекидач мрежа/генератор 

 

Тип уградње 

Посебан висећи орман у IP65 изведби 

са уводом каблова са доње стране 

 

Број полова 4  

АТС прекидач 

мрежа/генератор 

160A моторни change over, 4P, за 

аутоматско пребацивање 

мрежа/агрегат  

фабрички каталог, 

сертификат квалитета 

Додатни извод ка 

постојећим потрошачима 

 

Поставити трополни осигурач 25А са 

општу потрошнју у просторији 
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Испитивање на терену: 

По приспећу на место испоруке, све компоненте опреме треба прегледати, Опрема треба да буде 

нова, односно да садржи само нове компоненте  према Техничким спецификацијама и понуђеним 

карактеристикама.  

Повезивање свих каблова и пуштање у рад. 

Гориво за обављање испитивања обезбеђује понуђач. 

 

 
Ред.

бр. 
Назив 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна вредност 

без ПДВ-а 

1. 
Набавка, транспорт и уградња аутоматског 

ДЕА standby снаге 110 kVA / 88 kW 
ком 1   

УКУПНО:  

 

 

 

                                                                Потпис одговорног лица понуђача: 

 

                                                                  ______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатни машински и електро радови 

 

Уградња жалузине 

Фиксна противкишна са заштитном 

мрежицом у вратима димензија 

проближно 1000мм х 1000мм 

 

Качење ауспуха и цеововод 

од агрегата до ван просторије 

Ауспух поставити на зид или плафон 

росторије и цевовод спровести од 

агрегта до изван просторије. Завршити 

га под углом 45 степени и да буде мин 

0,3-0,5м од зида кад изађе 

 

Дамонтажа ормана Демонтажа постојецег АТС ормана и 

монтажа новог на његово место 
 

Поставка каблова од АТС-а 

до агрегат 

Поставити и повезати кабле мин 

ППОО 4х50мм2  
Оквирна дужина 5-7м 

Сигнални каблови од АТС-а 

до агрегата 

2 кабла ППОО 5џ2,5мм – ако не могу 

да се искористе постојеци поставити 

нове и то 2 кабла 2 х ППОО 

5х2,5мм2 оба оквирно 5-7 м дужине 

 

Ситан материјал за 

повезиванје каблова и 

цевовода и пуштање у рад 

са обуком 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 

Закона, и то. 

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

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привред, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. 

тачка 2) Закона). 
3) Да је извирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона). 

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

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

 

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

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 

Закона, и то: 

 

1)  Пословни капацитет: 

а) Да је у претходне 3 (три) године (2017, 2018, 2019) испоручио најмање 3 

агрегата, који су предмет јавне набавке. 

 

2) Технички капацитет: 
а) Да произвођач дизел агрегата има овлашћење произвођача генератора за 

уградњу истих у агрегате. 

б) Да на територији РС постоји овлашћени сервис од стране произвођача 

произвођача агрегата и доказује се сертификатом или изјавом од стране 

произвођача агрегата. 

в) Да произвођач агрегата има овлашћење поизвођача контролера за 

уградњу у агрегат и да има мин 2 обучена лица која су прошла обуку код 

произвођача контролера. 

г) Да понуђач располаже Уређајем за тестирање ЛОАД БАНК минималне снаге 

150kW. 

 

3) Кадровски капацитет: 

а) Да понуђач у тренутку подношења понуде има радно ангажовано 

минимум три сервисера и једно стручно лице за обављање послова 

безбедности и здравља на раду. Уколико понуђач нема запосленог који је 

истовремено и стручно лице за обављање послова безбедности и заштиту 

здравља на раду, исти мора да ангажује лице које је стручно за обављање 

послова безбедности и здравља на раду. 
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4) Сертификати: 
Да произвођач поседује сертификат ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 45001 за 

област сертификације пројектовање, производња, продаја и одржавање 

електроагрегата. 

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 

1) до 4) Закона. 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно. 

 

 

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

 

Потенцијални Понуђач може пре подношења понуде извршити обилазак локације тј. 

одмаралиште Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда – ПЈ Рудник на 

Руднику, на ком ће се вршити испорука и уградња агрегата за електричну енергију. 

Захтев за обилазак поменутог одмаралишта подноси се електронским путем на mail 

suzana.danilovic@cdlbgd.rs, danijela.petrovic@cdlbgd.rs и tamara.subotic@cdlbgd.rs, радним 

данима од 07:30ч до 15:30ч минимум један радни дан пре самог обиласка. Захтев за обилазак 

локација потребно је поднети најкасније 2 (два) радна дана пре дана јавног отварања понуда. 

Уколико потенцијални понуђач одлучи да обиђе локацију, након обиласка, биће му издата 

Потврда о обиласку локације од стране овлашћеног лица Наручиоца која је саставни део 

понуде. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из Привредног суда. 

2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

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

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

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

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

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве 

(Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа:  

 

1)   Пословни капацитет – Доказ: а) Понуђач је дужан да достави  референц листу 

испоручених добара у претходне 3 године (2017/18/19. год.) за предмет јавне 

набавке, која садржи (назив наручиоца, контакт особу, адресу и број телефона, 

вредност испоручених добара (реализована вредност уговора). Референц листа 

мора да буде потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач је дужан 

да узреференц листу достави фотокопије Потврда од стране Наручилаца 

наведених у референц листи. Наручилац задржава право накнадне провере.  

2)   Технички капацитет – Доказ: а)  Фотокопију Овлашћења произвођача 

генератора да Произвођач агрегата може да уграђује генераторе у електро 

агрегате. б) Фотокопија Овлашћења произвођача агрегата са Понуђачем да је 

овлашћен за одржавање и сервисирање или Уговор са овлашћеним сервисом 

произвођача агрегата на територији Републике Србије. в) Фотокопију 
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Овлашћења произвођача контролера да Произвођач може да уграђује 

контролере у електро агрегате и изјава/сертификат о обучени лицим за 

руковање. г) Листа основних средстава са картицом основног средства, рачун 

или други валидан документ и Сертификат о квалитету (фотокопија) ISO 9001 за 

произвођача Уређаја са обимом акредитације за пројектовање, производњу и 

сервисирање ЛОАД БАНК уређаја. 

3) Кадровски капацитет – Доказ:  
-  Фотокопија М-обрасца и диплома (само за лица запослена на неодређено 

време). 

- Фотокопија Уговора о делу или другом радном ангажовању (само за ангажовано 

лице). 

 - Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту за обављање послова 

безбедности и здравља на раду и Уговор  (само за лице које је стручно за 

обављање послова безбедности и здравља на раду. 

4)  Сертификати– Доказ: Фотокопија важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 

OHSAS 45001. 
 

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

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

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

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

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на 

интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

 

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

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

 

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

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних 

услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. 

тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом). 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења 

одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија 

затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да 

затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона). 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то 

захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска бр. 12, 11000 Београд 

Јавна набавка мале вредности број 06/2020 – Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику 
14 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуду саставити на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

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

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

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

Понуду доставити поштом на адресу: Центар дечјих летовалишта и опоравилишта 

града Београда, Рисанска бр. 12, 11000 Београд, са назнаком: “Понуда за јавну 

набавку мале вредности – Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ 

Рудник на Руднику, ЈН број 06/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.11.2020. године до 

09:00 часова. 

Отварање понуда ће се обавити дана 20.11.2020. године у 11:00 часова на адреси: 

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска бр. 12, 11000 

Београд. 
  

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

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум јпонуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде. 

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

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 

се неблаговременом. 

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних 

услова, мора садржати: 

 Образац понуде, 

 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место 

испоруке, 

 Модел уговора, 

 Образац структуре цена, 

 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно), 

 Образац изјаве о назависној понуди, 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

 Референц листа 

 Потврда о обиласку локације (Достављају потенцијални понуђачи који су 

извршили обилазак исте. Обилазак локације није обавезан услов за учешће на 

тендеру). 

 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе 
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понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попуњавати и потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, 

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у 

складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама). 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање 

изјава под моралном и кривичном одговорношћу(Образац изјаве о независној понуди 

и Образац изјаве у складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама),достављају 

се за свакогучесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој 

понуди потписује образац који се на њега односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати споразумом 

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

јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар дечјих 

летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска бр. 12, 11000 Београд, са 

назнаком: 

“Измена понуде за јавну набавку мале вредности – Набавка агрегата за 

електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику, ЈН број 06/2020 – НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 

“Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – Набавка агрегата за 

електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику, ЈН број 06/2020 – НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 

“Опозив понуде за јавну набавку мале вредности – Набавка агрегата за 

електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику, ЈН број 06/2020 – НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 

“Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности – Набавка агрегата за 

електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику, ЈН број 06/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ” 

 

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

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

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) 

и 2) Закона и то податке о: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 

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

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о изпуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 

 

9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре на основу 

документа који испоставља Понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

Понуда Понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као 

неприхватљива. 

 

9.2 Захтеви у погледу рока и места испоруке и уградње 

Рок испоруке и уградње: ____(максимум 20) дана од дана пријема писаног захтева од 

стране Наручиоца за испоруку и уградњу. 

Место испоруке и уградње: ПЈ Рудник на Руднику  

 

9.3  Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

9.4 Захтеви у погледу гарантног рока 

___________ (минимум 24 месеца ) од дана испоруке и уградње или 1000 радних сати. 

 

9.5 Други захтеви 

Наручилац нема других захтева. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

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

вредност. 

У цену је урачуната испорука предметних радова на адресу коју определи наручилац. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

11.1 За добро извршење посла  

Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 

(једну) бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено прописно 

сачињено, потписано и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа овлашћених 

лица за потписивање налога за пренос средстава који је издат од стране пословне 
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банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму и захтев за 

регистрацију меница, оверен од пословне банке. Рок важења менице је 13 (тринаест) 

месеци од дана закључења Уговора. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице мора да се продужи.  

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Испоручилац не изврши своју уговорну 

обавезу у року и на начин предвиђен уговором. 

 

11.2 За отклањање грешака у гарантном року 

Испоручилац се обавезује да приликом испоруке добара достави Наручиоцу 1 (једну) 

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено прописно 

сачињено, потписано и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 

од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа овлашћених 

лица за потписивање налога за пренос средстава који је издат од стране пословне 

банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму и захтев за 

регистрацију меница, оверен од пословне банке.  Рок важења менице мора бити 5 дана 

дужи од гарантног рока. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања 

гарантног рока не отклони недостатке. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ИЗ ЧЛАНА 115. СТАВ 1 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 

39. став 1. овог ЗЈН, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у 

конкурсној долументацији и у уговору о јавној набавци. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

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

електронске поште на е-mail suzana.danilovic@cdlbgd.rs, tamara.subotic@cdlbgd.rs I 

danijela.petrovic@cdlbgd.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на 

евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 06/2020”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

mailto:suzana.danilovic@cdlbgd.rs
mailto:tamara.subotic@cdlbgd.rs
mailto:danijela.petrovic@cdlbgd.rs
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 

да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се 

укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1).  
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом понуде, наручилац ће 

доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок испоруке и уградње. 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

 

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

лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који 

је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

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

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

тексту: Републичка комисија).  
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

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

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

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

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

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

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 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. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

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

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

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

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

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

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

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

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

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

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

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

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући  

 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе 

за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос 

реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

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

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

таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

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

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

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

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

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 

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

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

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

са ЗЈН и другим прописом. 

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

 

20.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће, са своје стране потписан и оверен уговор о јавној набавци доставити   

понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

                                          ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број _________ од ________2020. године, за јавну набавку број 06/2020 

Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача   

Адреса понуђача  

Матични број предузећа   

Порески  идентификациони број предузећа 

(ПИБ) уде 
 

Име особе за контакт  

Електронска пошта   

Телефон  

Телефакс   

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 
Напомена: 

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси 

са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
1) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Напомена:  
Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

 
Напомена: 

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику. 

 

5.1 Укупна цена  
(без ПДВ) 

 

5.2 Укупна цена са ПДВ-ом  

5.3 Рок и начин плаћања 

до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре 

на основу документа који испоставља Понуђач, а којим је 

потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

Понуда Понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће 

одбијена као неприхватљива. 

5.4 Рок и место испоруке и 

уградње 

_______ (максимум 20) дана од дана пријема писаног захтева 

од стране Наручиоца за испоруку и угрању. 

 Место испоруке и уградње: ПЈ Рудник на Руднику 

5.5. Гарантни рок  
_____ (минимум 24 месеца ) од дана испоруке и уградње или 

1000 радних сати. 

5.6 Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

 

 
                   Потпис овлашћеног лица понуђача:                                           

 

       ______________________________ 

 

 

 
Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 3 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

Закључен између: 

 

1. Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда,,  

улица Рисанска бр. 12, 11000 Београд, 

      које заступа директор Тања Сантрач, 

 МБ: 07036205, ПИБ: 100268221 

 (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2. ................................................................................................................,  

из ..............................................................,  

      које заступа ......................................................  

МБ: ................., ПИБ: .................... 

(у даљем тексту: Испоручилац) 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је набавка добара: Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ 

Рудник на Руднику (у даљем тексту: добра), који је Наручилац доделио Испоручиоцу након 

претходно спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара по позиву за подношење 

понуда број 8145, у свему према усвојеној понуди број _____________ од ___.___.2020. године и 

техничкој спецификацији уз исту, које представљају саставни део овог Уговора. 

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА 

 

Члан 2. 

Укупна вредност добара утврђена је према јединичним ценама из техничке спецификације уз 

усвојену понуду Испоручиоца, а у свему у складу са захтевима Наручиоца из спецификације у 

конкурсној документацији, и иста износи: ________________ динара без пдв-а односно 

_________________ динара са пдв-ом.  

У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету – Фцо магацин Наручиоца, 

ПЈ Рудник на Руднику. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза. 

Стране из уговора су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без 

претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог 

уговора. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати 

повећање уговорене вредности. 

 

МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ 

 

Члан 3. 

Испоручилац ће испоруку и уградњу предметних добара извршити у року од ______ (максимум 20) 

дана од пријема писаног захтева за испоруку и уградњу од стране Наручиоца. 

У писаном захтеву за испоруку Наручилац се обавезује да тачно наведе врсту и количину добара коју 

треба испоручити, у свему у складу са усвојеном понудом и техничком спецификацијом.  

Рок из става 1. може се продужити ако настане нека од околности више силе призната постојећим 

прописима. 

Члан 4. 

Испоручилац се обавезује да ће добра из члана 1. испоручити и уградити на адресу из члана 2., у 

радно време Наручиоца.  

Испоручилац је обавезан да благовремено најави испоруку и уградњу Наручиоцу, како би се 

обезбедио квалитативни и квантитативни пријем добара.  

 

Члан 5. 

У случају да Испоручилац  прекорачи уговорени рок за испоруку и уградњу добара исти је дужан да 

плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 

5% укупне уговорене вредности.  
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Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Испоручиоцу, уз 

издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на активирање меница за добро извршење 

посла и на накнаду стварне штете. 

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАНТИТЕТА, КВАЛИТЕТА И ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да испоручи и угради добра уговореног квалитета, сагласно прописима и 

стандардима, као и да их декларише према важећим прописима, да уз добра достави атесте и осталу 

документацију којом се доказује уговорени квалитет добара, у складу са захтевима Наручиоца из 

тендерске документације и позитивним прописима.  

 

Члан 7. 

Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке и уградње, при чему 

отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник Наручиоца. 

Наручилац је дужан да испоручена и уграђена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима 

уговора, а уколико констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, да о њима одмах, а 

најкасније у року од 3 (три) дана од дана испоруке писмено обавести Испоручиоца, а овај да 

рекламиране недостатке отклони у целости о свом трошку у року од 30 дана од пријема рекламације. 

Уколико испоручена и уграђена добра не одговарају уговореном квалитету Наручилац има право да 

их не прими и врати Испоручиоцу и да по овом основу изврши смањење укупне уговорене цене. 

Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Испоручилац. 

 

ПЛАЋАЊЕ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Члан 8. 

Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће: 

1. да се обрачун вредности испоручене и уграђене количине добара врши по јединичним ценама из 

понуде и стварно испорученој количини добара, након сваке конкретне испоруке по овом 

уговору, не пре истека рока из члана 7. у којем се може ставити приговор на квалитет;  

2. да Испоручилац, за сваку конкретно испоручену и уграђену количину добара, достави наручиоцу 

фактуру;  

3. да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према фактури 

Испоручиоца из тачке 2. овог члана,  у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне 

фактуре, под условом да је претходно извршен квалитативан и квантитативан пријем, у смислу 

члана 7. овог уговора;  

4. Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 1 (једну) бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено прописно сачињено, потписано и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за 

потписивање налога за пренос средстава који је издат од стране пословне банке коју 

Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму и захтев за регистрацију меница, оверен од 

пословне банке.  Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од дана закључења Уговора. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице 

мора да се продужи.  

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Испоручилац не изврши своју уговорну обавезу у 

року и на начин предвиђен уговором. 

5. Испоручилац се обавезује да приликом испоруке и уградње добара достави Наручиоцу 1 (једну) 

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено прописно сачињено, потписано и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за 

потписивање налога за пренос средстава који је издат од стране пословне банке коју 

Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму и захтев за регистрацију меница, оверен од 

пословне банке.  Рок важења менице мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 
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Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не 

отклони недостатке. 

6. У случају доцње у уплати Наручилац ће Испоручиоцу за сваки дан доцње платити законску 

затезну камату. 

ВИША СИЛА 

 

Члан 9. 

Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене 

вишом силом.  

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично. 

Уговорна страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 10. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не 

извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају 

да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.  

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писаним путем обавести 

другу уговорну страну. 

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање 

права и обавеза пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади  

стварну штету. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим 

односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности 

Наручиоца.  

Члан 12. 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора уговорне стране ће настојати да 

споразумно реше. 

У случају да се споразум не постигне надлежан је Привредни суд у Београду за решавање истог. 

 

Члан 13. 

На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, 

Опште узансе за промет робом и други важећи прописи. 

 

Члан 14. 

Све измене и допуне овог уговора важе само ако су начињене у писаној форми и потписане од обе 

уговорне стране. 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а 

важи и производи правно дејство до извршења свих уговорних обавеза обе уговорне стране. 

 

 

 

 

 

 



Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, Рисанска бр. 12, 11000 Београд 

Јавна набавка мале вредности број 06/2020 – Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ Рудник на Руднику 
29 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за 

Испоручиоца, а 2 (два) за Наручиоца. 

 

 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                                       НАРУЧИЛАЦ 

 

__________________________       _______________________ 

 

 

 
Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 

и Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 

је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела 

уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви 

понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 

потписати модел уговора. 
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ОБРАЗАЦ  4 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Ред.б

р. 
Назив 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

Укупна вредност без 

ПДВ-а 

Укупна вредност са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Набавка, транспорт и уградња аутоматског 

ДЕА standby снаге 110 kVA / 88 kW 
ком 1     

УКУПНО:   

 

НАПОМЕНА: 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну 

позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно;  

 У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке  и укупно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 

Датум: 
 

Одговорно лице: 
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ОБРАЗАЦ  5 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив 

понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели  

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац 

потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити и потписати образац трошкова припреме понуде. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум:   Потпис понуђача: 

 
 

         ______________                                                                              ___________________ 
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ОБРАЗАЦ  6 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности – Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ 

Рудник на Руднику, број 06/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:   Потпис понуђача: 

 

 

_______________________                                                         _______________________ 

 

 

 

 

 

 

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

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација 

надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 

лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује 

заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 

тачка 2. Закона. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ  7 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне 

набавке мале вредности – Набавка агрегата за електричну енергију за потребе ПЈ Рудник 

на Руднику, број 06/2020, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум:   Потпис понуђача: 

 
 

____________________  ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 8 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

        У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012;14/15;68/15), под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ____________________________________ из_________________________, 

Адреса: __________________________, Матични број:____________________, 

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ____, и то да: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

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

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

4) Понуђач испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:  

 пословни капацитет; 

 технички капацитет; 

 кадровски капацитет; 

 сертификати 

 

 

 

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора 

испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3. 

 

 

 

 
 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ОБРАЗАЦ 8.1 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) 

 

 

             У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012;14/15;68/15), под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 

подизвођача, дајемо следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач ____________________________________ из_______________________, 

Адреса: ____________________________,  Матични број:____________________, 

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ____, и то: 

 

1)  Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2)  Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

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

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

  

 

 

 

Место: _______________________  

                                                          Подизвођач: 

Датум: _______________________    _________________________ 

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

одговорног лица подизвођача . 
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ОБРАЗАЦ  9 

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

 

Број јавног позива: 06/2020 

(референц листу доставити за претходне 3 године – 2017/18/19. годину) 

 

р.бр 

назив корисника 

Опис добара   
вредност 

испоручених добара 

број и датум 

уговора 

адреса 

контакт особа 

број телефона 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 
 

Овај Образац копирати у потребан број примерака! 
Понуђач је дужан да уз референц листу достави  фотокопије Потврда, издате од стране 

Наручилаца наведених у референц листи 

 

 
        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

        _________________________________ 
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ОБРАЗАЦ  10 

 

 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 

Наручилац: Центар дечјх летовалишта и опоравилишта града Београда издаје следећу: 

 

 

П О Т В Р Д У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ И УГРАДЊУ АГРЕГАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ 

ЕНЕРГИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПЈ РУДНИК НА РУДНИКУ  

 

 

Понуђач ___________________________, са седиштем у __________________________, на 

основу захтева који је поднео Наручиоцу и одговора Наручиоца, дана ___.___.2020. године, 

обишао је локацију где ће се извршити испорука и уградња агрегата за електричну енергију за 

потребе ПЈ Рудник на Руднику, јавна набавка мале вредности бр. 06/2020, детаљно је прегледао 

локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Уједно Понуђач је 

изјавио да је упознат са свим условма за испоруку и уградњу агрегата за електричну енергију 

који су сада видљиви и не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

 

Датум: ___.___.2020. године                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                              М.П.        ___________________________ 

 

 

 

 

 

За Наручиоца:  ________________________    

(п о т п и с) 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Потврду о обиласку локације, потписану од стране овлашћеног представника 

Понуђача односно овлашћеног члан групе понуђача и представника Наручиоца, достављају 

потенцијални понуђачи који су извршили обилазак исте. Обилазак локације није обавезан услов 

за учешће на тендеру.  

 


