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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 1.Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Прва техничка школа 

Адреса:  Радоја Домановића 8, 34000 Крагујевац 

Интернет страница: www.prvatehnicka.edu.rs 

 Број телефона: 034-332-461

1.2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о општем 
управном поступку, Законом о облигационим односима и прописима који уређују област 
која је предмет набавке. 

1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 10/2019 су радови – инвестиционо одржавање фискултурне 
сале и припадајућих мокрих чворова. (ОРН: 45000000,  45330000,  
45420000, 45430000, 45450000) 

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

1.5. Обилазак локације 
Oбилазак локације за објекат може се обавити данa 16.10.2019. године од 9,00-14,00 уз 
претходну најаву на мејл prvatehnicka@gmail.com или на телефон 034-332-461. Особа за 
обилазак и оверу обрасца је Зоран Зорић, број телефона 034/332-461 

1.6. Контакт  
Лице (или служба) за контакт: Зоран Зорић, у периоду од 9,00-14,00, Е - mail адреса: 
prvatehnicka@gmail.com, број телефона 034/332-461 

3



2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 10/2019 су радови – инвестиционо одржавање фискултурне сале 
и припадајућих мокрих чворова Прве техничке школе, шифра из ОРН: 45000000,  
45330000, 45420000, 45430000, 45450000 

Предмет јавне набавке ближе је одређен техничким спецификацијама које су у саставу 
конкурсне документације. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана по  
испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде која мора бити потписана и 
оверена од стране стручног надзора. 
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од максимално 45 радних 
дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је 
саставни део Уговора. 
Право учешћа имају правна лица, предузетници и физичка лица која испуњавају услове 
прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама (»Сл. гласник РС« 124/12,14/2015 и 
68/2015). 

Ваша понуда у прилогу треба да садржи: 
 Сву документацију у складу са захтевом из конкурсне документације и све оверене,

попуњене и потписане обрасце из конкурсне документације.
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА  

Предмет јавне набавке је извођење радова на инвестиционом одржавању фискултурне сале 
и припадајучих мокрих чворова на адреси наручиоца: Прва техничка школа, Радоја 
Домановића 8, Крагујевац  

Захтеви у погледу квалитета, количина и описа радова: 
Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда 
и техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета. 
Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима грађења. 
Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, понуђач је приликом сачињавања понуде 
дужан де се благовремено обрати Наручиоцу, ради давања објашњења. 
Сав материјал и опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са 
одговарајућим и одобреним стандардима, првокласног квалитета. Неће се одобрити или 
прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити 
пажљиво, стручно и са првокласном израдом. 
Квалитет  материјала мора бити доказан  атестима произвођача, где је понуђач коме буде 
додељен уговор дужан да исте и достави.  
Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на 
радовима., организује и врши Извођач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у 
понуђене јединичне цене. 
Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена 
цена обухвата и све зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са 
извршењем уговора. 
Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% 
од уговорених количина радова, у складу са релевантним прописима. Наручилац може 
поверити Извођачу радова извођење и вишкова радова који прелазе 10% уговорене 
вредности, уколико Извођач радова прихвати да исте изведе по већ уговореним 
јединичним ценама. 
Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и 
мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу 
већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних 
позиција вишкова радова могућа у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских 
средстава, извођење вишкови радова се неће уговарати анексом уговора. У овом случају 
вишкове радова Извођач радова ће извести по налогу Надзорног органа и уговореним 
јединичним ценама уз сагласност Наручиоца, што ће бити констатовано и Записником о 
коначном обрачуну вредности изведених радова.      
Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је 
извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији - у 
упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се 
утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде. 
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Понуђачи могу да изврше обилазак локације данa 16.10.2019. године од 9,00-14,00 уз 
претходну најаву на мејл prvatehnicka@gmail.com или телефон 034-332-461. Особа за 
обилазак и оверу обрасца је Зоран Зорић. 

Услови и начин плаћања:  
Плаћање ће се вршити по издатoj и оверенoj окончаној ситуацији. 
Рок плаћања - 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за 
извршене радове, који ће бити достављен наручиоцу након оверене оконачне ситуације, а у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12). 
Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.  

Рок за завршетак радова:  
Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 45  (четрдесетпет) радних дана 
рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и 
усаглашен са планом реализације.  
Понуђач је у обавези да у склопу понуде достави - Динамички план реализације 
предмета јавне набавке - извођења радова, којим ће бити дефинисани и рокови 
извођења радова по врстама и позицијама и који мора одговарати укупно понуђеном року 
извођења радова. 

Место извођења радова: 
Прва техничка школа, Крагујевац, Радоја Домановића 8 
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Прва техничка школа 
Крагујевац 

ПРЕДМЕТ: 

Предмер и предрачун радова на текућем одржавању 
фискултурне сале Прве техничке школе  

р.бр опис радова ј.м. кол цена укупно 

У цену урачунати припрему и опремање градилишта, ограђивање 
радне зоне, транспорт машина и опреме на градилиште потребних 
за извршење радова, чишћење градилишта по завршетку радова. 
Обезбедити атестну документацију за материјале и опрему 
потребну за примопредају радова. 

1 АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

1.1 Демонтажа постојећих дрвених пуних врата на свлачионицама и 
тоалетима, са утоваром и одвозом шута на депонију. Демонтажу 
вршити пажљиво да се не наруши стабилност преградних зидова. 
Обрачун по ком. ком 4.00 

1.2 Демонтажа постојећих портала и прозора од челичних кутијастих 
профила на висини од 500 цм, са утоваром и одвозом шута на 
депонију. Демонтажу вршити пажљиво да се не наруши стабилност 
ободних зидова. Позицијом предвидети употребу скеле или 
покретних платформи. Обрачун по ком. 
дим портала 300*265 цм ком 11.00 
дим портала 300*100 цм ком 11.00 

1.3 Демонтажа постојећих челичних решетки са портала фискултурне 
сале, са бојењем и поновним враћањем. Обрачун по м2. м2 120.00 

1.4 Набавка и монтажа једнокрилних дупло шперованих врата на 
свлачионицама. Димензија отвора - 95/218 цм.  Крило врата је са 
штелујућим первајз лајснама, потребним оковом и праговима. 
Врата се обрађују емајл лаком у тону по избору инвеститора са 
неопходном припремом. Обрачун по ком. ком 2.00 

1.5 Набавка и монтажа портала са отварајућим крилима од 
петокоморних ПВЦ профила, са потребним оковом,  механизмима 
за отварање на висини од 450 цм,  застакљених 
термоизолационим стаклом 4+12+4 mm, окапницом од 
пластифицираног лима и враћањем заштитних решетки са 
унутрашње стране. У склопу позиције предвидети и употребу скеле 
или покретних платформи. Обрачун по ком. 
дим портала 300*265 цм ком 11.00 
дим портала 300*100 цм ком 11.00 



1.6 Обрада шпалетни на делу новоуграђених отвора продужним 
малтером РШ до 30+20 цм са уградњом алуминијумских ивичних 
лајсни, претходним наношењем цементног млека са рабиц 
плетивом и осталим припремним радњама. У склопу позиције 
предвидети и глетовање, као и бандажирање спојева  и површина 
наношњем лњпка и мрежице. Обрачун по м1 шпалетне. м1 66.00 

1.7 Обијање постојећег поткорушеног малтера и плочица са зидова, 
наношење подлоге "бетон контакт" или сличне, поновно 
малтерисање продужним малтером са рабицирањем спојева 
плетивом. Обрачун по м2. м2 30.00 

1.8 Обрада постојећих површина зидова бојењем полудисперзивним 
бојама у тону по избору инвеститора. У склопу позиције 
предвидети и глетовање, као и бандажирање спојева  у површини 
до 20 % наношњем лепка и мрежице . Обрачун по м2. м2 500.00 

1.9 Репарација постојећих једнокрилних дрвених пуних врата у мокрим 
чворовима дим 75*205 са заменом окова и брава, скидањем 
постојеће боје, наношењем основне и завршне боје у тону по 
избору, иберциговањем, наношенјем брусног и метал кита и 
осталим припремним радњама. Обрачун по ком. ком 6.00 

1.10 Репарација постојећих прозора и светларника на свлачионицама 
дим 445*90 са заменом окова и брава, заменом постојећих 
оштећених стаклених елемената, скидањем постојеће боје, 
наношењем основне и завршне боје у тону по избору, 
иберциговањем, наношењем брусног и метал кита и осталим 
припремним радњама. Обрачун по ком. ком 6.00 

1.11 Делимична поправка постојећих плочица у тону по угледу, са 
заменом појединачних оштећених и потребним фуговањем 
антибактеријским фугомалом. Вршити пажљиву демонтажу и 
замену без оштећења преосталих плочица. Обрачун по м2. м2 20.00 

1.12 Делимична репарација постојећих зидних облога од ламперије са 
заменом оштећених по угледу на старе, са делимичним скидањем 
старе боје, наношењем брусног кита, бојењем основном и 
завршном бојом у тону по избору инвеститора. У склопу позиције 
предвиђена замена облоге до 20 %. Обрачун по м2. м2 30.00 

1.13 Делимична репарација постојећег дрвеног паркета у фискултурној 
сали дим 60*550*22 мм са демонтажом оштећеног и заменом 
адекватним у количини од 15%, делимичном заменом 
подконструкције од дрвених штафни са флексибилним гумама,  
хобловањем и лакирањем лаком на воденој бази. Обрачун по м2. м2 503.91 

1.14 Обележавање спортског терена бојом са неопходном припремом, 
по " Fiba" стандардима. Oбрачун комплет. комплет 

1.15 Поправка дотрајалих и оштећених спуштених плафона типа 
"Armstrong" или сл. од минералних плоча са алуминијумском 
подконструкцијом. Обрачун по м2. м2 67.32 



1.16 Монтажа и демонтажа грађевинске скеле за извођење молерских 
радова и радова на обради шпалетни. Обрачун по м2 м2 340.00 

  
1.17 Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Обрачун по м2 м2 720.00 

A УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

2 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

2.1 Демонтажа постојеће оштећене и дотрајале санитарне опреме и 
одвоз шута на депонију: 
туш батерије  ком 8.00 
бојлер ком 2.00 

2.2 Испорука и уградња нове санитарне опреме са припадајућим 
инсталационим материјалом: 
умиваоник са дубећом једноручном батеријом, огледалом, 
етажером и држачем сапуна ком 8.00 
водокотлић са испирним цревом и бринокс цревом ком 4.00 
једноручне туш батерије са држачем  ком 8.00 
бојлер са сигурносним вентилом, и везама од гибљивих 
прохромских црева. ком 2.00 

2.3 Испитивање притиска и пуштање у рад. Обрачун: комплет. комплет 

Б УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

3 РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈИ  

3.1 Демонтажа постојећих оштећених светиљки и галантерије и утовар 
и одвоз шута на депонију. Обрачун комплет комплет 

3.2 Испорука и уградња лед светиљки од 22 W са припадајућим 
инсталационим материјалом. ком 18.00 

3.3 Испорука и уградња шукоа и прекидача типа "Schnider" или слично 
и повезивање на старе инсталације. Обрачун по ком.  ком 18.00 

В УКУПНО РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈИ 

УКУПНО СВИ РАДОВИ (A+Б+В) 

ПДВ 20% 

УКУПНО СА ПДВ-ом 



4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

4.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о 
јавним набавкама ( у даљем тексту: Закон), и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан75. 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 привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. така. 2) Закона); 
3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75.став 1. 
тачка 4) Закона); 
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
4.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
4.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
4.4. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона, и то:   
1) да има у радном односу или ангажоване по основу Закона о раду одговорне извођаче
радова са важећим  личним лиценцама број 410 или 411, личном лиценцом број 450.  
2) да има ангажоване следеће извршиоце:

 КВ или ВКВ зидара              извршилаца _1_ 
 КВ или ВКВ монтер суве грање

извршилаца _2_ 
 КВ или ВКВ водоинсталатера

извршилаца _1_ 
 КВ или ВКВ електричара     извршилаца _1_

 Лице са положеним стручним испитом за обављање послова безбедности и здравља
на раду                                   извршилаца  _1_

3) да је у периоду од предходних 5 година од дана објављивања позива за достављање
понуда извео радове на изградњи, реконструкцији, адаптацији или инвестиционом 
одржавању најмање два објекта чија је појединачна уговорена вредност минимално 
10.000.000,00 динара (без урачунатог ПДВ-а), с тим да је један објект јавне намене. 
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4) да Понуђач располаже финансијским капацитетом  за учешће у поступку предметне
јавне набавке - да Понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2016, 2017 и 2018) није 
пословао са губитком. 
- да Понуђач у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда, 
није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног 
промета 
5) да располаже неопходном механизацијом, грађевинским машинама и техничком
опремом и алатима неопходном за реализацију радова који су предмет јавне набавке, 
минимум: 

- доставно возило               - 2 ком 
- Штемалице – пикамери    - 3 ком 
- подизна платформа          - 1 ком 
- скела - 1000 м2 

6) Да Понуђач примењује систем менаџмента квалитетом усаглашен са стандардима SRPS
ISO 9001:2015 или одговарајући, SRPS OHSAS 18001:2008 или одговарајући, EN ISO 
50001:2011или одговарајући). 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова: за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
члан 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац број 1), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћупотврђује да испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона став 1. тачка 1-4, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Испуњеност додатних услова : 
1. за одговорне извођаче радова, доставити:
- фотокопије тражених лиценци са потврдом о важности исте. 
- фотокопије образаца М1/М2/М3А (пријава запосленог на осигурање) или уговора о 
радном ангажовању; 
2. за наведене извршиоце Копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога
се види да је запослени пријављен на пензијско осигурање (за сваког запосленог 
појединачно) и копија доказа о обучености радника. 
3. за доказивање референци - Списак изведених објеката односно радова који су предмет
јавне набавке, са подацима о наручиоцу, датуму, врсти радова и укупној површини објеката 
односно вредности изведених радова уз потврду издату и потписану од стране свих 
наручиоца са списка. 
4) Финансијсји капацитет - извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН за претходне 3
(три) обрачунске године (2016, 2017 и 2018) и Потврду НБСа да понуђач у претходних 12 
месеци од дана објављивања позива за достављање понуда није имао блокаде текућих 
рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета или да у понуди 
наведе линк интернет адресе уколико је тај податак јавно доступан као валидна 
информација. 
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5) Пописна листа Основних средстава на дан 31.12.2018. године. Понуђач је дужан да сваку страну
овери печатом, стави потпис одговорног лица и да видно означи захтеване техничке капацитете. 
За опрему (техничке капацитете) купљену у 2019. години доставља се фотокопија фактуре.  
За лако доставно возило потребно је доставити очитану саобраћајну дозволу и важећу 
полису осигурања Као доказ може се доставити и уговор о закупу или лизингу за предметну 
опрему. 
6. Копија важећих сертификата за тражене стандарде

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, број 2), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом. 
Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија је у обавези да пре доношења 
одлуке о додели уговора, на позив наручиоца достави на увид оригинал или оверену 
копију свих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
везиса 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. 

Напомена: 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија пре доношења Одлуке о додели уговора биће у обавези да 
на позив Наручиоца достави на увид оригинале или оверене копије следећих докумената: 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 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 сепотврђује 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 уверењенадлежне 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 
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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, односно не 
старији од 21.08.2019. године 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције заприватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда односно не 
старији од 21.08.2019. године; 
4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона – Доказ: Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 
ст. 2 Закона. 
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Образац 1 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач 
_____________________________________________________________________,             
                                                                     [навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – инвестиционо одржавање 
фискултурне сале и припадајућих мокрих чворова, редни број 10/2019, потврђује да 
испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар; 

o да он 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; 

o да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној 
територији); 

o да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

Место:_____________ Понуђач: 

Датум:_____________ М.П.
_______________________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 2 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач 
___________________________________________________________________   
                                                             [навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – инвестиционо одржавање 
фискултурне сале и припадајућих мокрих чворова, редни број 10/2019, потврђује да 
испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар; 

o да он 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; 

o да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној 
територији); 

o да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

Место:_____________ Подизвођач: 

Датум:_____________ М.П. ______________________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1)ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума « н а ј н и ж а 
п о н у ђ е н а   ц е н а “ . 

2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач који 
понуди краћи рок извођења радова . 
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6. ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ

Назив понуђача:____________________________ 
Место: _____________________ 
Адреса: ___________________________________ 
Број понуде:______________ 
Датум:___. ___. 2019. године 

П О Н У Д А 
за набавку радова – инвестиционо одржавање фискултурне сале и припадајућих 

мокрих чворова Прве техничке школе 

Број јавне набавке: 10/19 
Наручилац: Прва техничка школа 
1. Инвестиционо одржавање фискултурне сале и припадајућих мокрих чворова Прве
техничке школе, према техничким спецификацијама у прилогу, спремни смо да изведемо 
по цени од: 
___________________________ динара,  ПДВ: __________________ динара 
Укупно: ______________________ динара. 

2. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана од
дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене радове, који ће бити 
достављен наручиоцу након оверене оконачне ситуације.  
3. Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ___ (максимално 45
радних дана) дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком 
плану, који је саставни део Уговора. 
4. Рок важења понуде: _____ дана (минимум 60 дана)
5. Гарантни рок за изведене радове: _____ дана (минимум 24 месеца од дана пријема
изведених радова). 
Прихватамо да на позив Наручиоца закључимо уговор о извођењу радова према 
моделу уговора Наручиоца и условима садржаним у овој понуди и пратећој 
документацији. 

Потпис овлашћеног лица:_________________________________ 
Име и функција: _________________________________________ м.п. 
Телефон:___________________ 
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Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – 
инвестиционо одржавање фискултурне сале и припадајућих мокрих чворова, редни 
број 10/2019, наручиоца Прве техничке школе 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: 

Адреса понуђача: 

Матични број понуђача: 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

Име особе за контакт: 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

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 подизвођача: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

2) Назив подизвођача: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 
Део предмета набавке који 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 предвиђених 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 има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА / ИНВЕСТИТОРА 

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА): __________________________ 
СЕДИШТЕ ___________ 
АДРЕСА: __________ 
ТЕЛЕФОН: ______________ 
МАТИЧНИ БРОЈ: ____________ 
ПИБ: ____________ 
Особа за контакт:___________________________________________________________ 

Инвеститор (Наручилац) 

______________________________________________________________издаје 
ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 

__________________________________________________________________ 
(уписати назив и седиште понуђача) 

у претходних пет година, код издавалаца потврде, извео радове на изградњи, 
реконструкцији, адаптацији или инвестиционом одржавању објекта чија је 
уговорена вредност минимално 10.000.000,00 динара. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

        (уписати назив, квадратуру, локацију објекта и врсту радова) 
и то: 
у износу од _______________________динара, а по Уговору бр. .................. од 
......................... године у периоду од ________________________ 
до , 
Потврда се издаје на захтев понуђача 
____________________________________________________________________ 
ради учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци број 
10/19 и у друге сврхе се не може користити. 
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

У ............................. 
            М.П.               Законски заступник 

    Инвеститора 
(Наручиоца) 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Предмет ЈН Количина Укупна цена 
без ПДВ-а 

%ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3+5) 
Грађевински 
радови 
Други зависни 
трошкови 
Укупно

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
у колони 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а;
у колони 4. уписати колико износи % ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
у колони 5. уписати колико износи износ ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне
набавке . 

        Датум:   М.П.             Потпис понуђача 

_________________ ____________________ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________________ 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

Врста тршкова Износ трошкова у РСД 

Укупан износ трошкова припремања 
документације 

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. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

Датум: М.П. Потпис понуђач 

   ______________________ __________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,  
[навести назив понуђача],  

даје: 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке радова – инвестиционо одржавање фискултурне сале и припадајућих 
мокрих чворова, редни број 10/2019, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 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 бр. 10/19, поштовао је 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 подношењапонуде. 

            Датум               Понуђач 

   ________________    М.П.            _________________________ 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
о извођењу радова на инвестиционом одржавању фискултурне сале и припадајућих 

мокрих чворова
Прве техничке школе 

Уговорне стране: 
Прва техничка школа, Радоја Домановића  број 8, Крагујевац, матични број: 07151306, 
ПИБ 101508745, кога заступа директор Зоран Зорић (у даљем тексту: Наручилац) и 
и 
2. ______________________________, ул. _____________________бр. _____, матични
број 
_____________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________ код 
пословне банке 
_____________________, које заступа директор _______________________, (у даљем 
тексту: Извођач радова) 

Предмет Уговора 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
- да је Наручилац изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за извођење радова 
на инвестиционом одржавању фискултурне сале и припадајућих мокрих чворова Прве 
техничке школе у Крагујевцу, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке мале 
вредности бр. ЈН 10/19; 
- да понуда број __________ од __.__. 2019. године у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни 
су деоуговора; 
- да је наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, 
бр. 124/12; 14/15; 68/15) , а на основу понуде и одлуке о додели уговора бр. _________ од 
___.___.2019. године изабрао Извођача за релизацију предмета набавке. 

Члан 2. 
Предмет уговора је извођење радова на инвестиционом одржавању фискултурне сале и 
припадајућих мокрих чворова Прве техничке школе у Крагујевцу и ближе је одређен 
техничком спецификацијом наручиоца и усвојеном понудом Извођача радова. 
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди 
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-
занатске иприпремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење 
радова који су предметовог уговора. 

Вредност радова – цена 
Члан 3 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 
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______________ динара без ПДВ-а, односно ___________са ПДВ-ом а добијена је на 
основуусвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2019. године. 
Уговорена цена је фиксна по систему „кључ у руке“ и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена. 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача 
радова. 
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 
максималнодо 5% од укупне нето вредности овог уговора а све у складу са чланом 115. став 
1. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15).

Услови и начин плаћања 
Члан 4 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана по 
достављању фактуре за изведене радове испостављеној по окончаној ситуацији, сачињеној 
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене 
понуде бр. ________од _________2019. године која мора бити потписана и оверена од 
стране стручног надзора. 
Услов за оверу окончане ситуације је завршен технички преглед објекта. 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске 
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова 
доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова 
признаје без права приговора. 

Рок за завршетак радова 
Члан 5 

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (максимално 45 
радних дана) дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком 
плану, који јесаставни део Уговора. Радни дани су они који су као такве одредио стручни 
надзор у грађевинском дневнику. 
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је 
увођење у посао извршено када је Наручилац радова предао Извођачу радова неопходну 
документацију и када је Наручилац радова обезбедио Извођачу радова несметан прилаз 
градилишту. 
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац 
имаправо да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује 
одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења. 

Члан 6 
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Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је 
због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи 
радове. 
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, 
сматрају се нарочито: 
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациком; 
4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити
јемогао знати да се морују извести. 
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 
дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 
завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење 
о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 
пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писаним путем подноси 
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 
истека коначног рока за завршетак радова. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну 
споразум изакључе анекс уговора. 
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 
Члан 7 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 
вредности (са урачунатим ПДВ-ом), за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ 
обрачунат по овом основу већи од 5% одукупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац 
може једнострано раскинути Уговор. 
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 
Извођачарадова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од 
уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 
Члан 8 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, 
документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова као и 
да: 
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- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног 
Извођача радова; 
- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору 
динамични план извођења радова; 
- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца радова да је завршио радове и да је 
спреман за њихову примопредају; 
- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, 
односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и 
нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 
предаје радова Наручиоцурадова; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије; 
- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача 
радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат 
гради; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета 
употребљеног материјала; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног 
или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када 
је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци; 
- да отклони и на свој терет надокнади сву штету коју би евентуално Извођач нанео током 
грађења постојећим инсталацијама, саобраћајницама, јавним повришнама и трећим 
лицима; 
- да обезбеди и постави градилишну таблу у складу са позитивним правним прописима; 
- да обезбеди пројекат изведеног стања у три примерка уколико је потребан; 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана; 
- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталација и опреме. 

Обавезе Наручиоца радова 
Члан 9 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача радова. 
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Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку 
документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 
обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 
Члан 10 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 
органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на 
сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 
Члан 11 

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг 
извршења посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица 
овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% 
од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење, с тим да евентуални продужетак 
рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти 
број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова и копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу-писму. 

Недостављање средства обезбеђења из става 1. овог члана основ је за једнострани раскид 
овог споразума од стране Наручиоца. 
У случају да Извођач радова не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са овим 
уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или ангажује као 
подизвођача лице које није наведено у понуди, појединачни Наручилац ће активирати 
наведено средство финансијског обезбеђења. 
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, 
уколико Извођач радова ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би 
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, 
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност 
Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења. 
По извршењу уговорених обавеза Извођача радова, средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла ће на захтев истог бити враћено. 
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда на име 
отклањања грешака у гарантном року сопствену бланко потписану и оверену меницу од 
стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности 
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који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће 
бити враћена. 

Осигурање 
Члан 12 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 
ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и даном потписивања 
овог уговора достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком 
важења за цео период извођења радова. 
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности 
за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, 
са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 
прописима а све даном потписивања овог уговора. 
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 
Члан 13 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, 
прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову 
вредностили њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 
уговором. 
Гарантни рок за квалитет изведених радова ( занатски радови) износи 2 (две) године 
односно 10 (десет) година за конструкцију и исти се рачунају од датума примопредаје 
радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком 
произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је Извођач радова 
дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за 
употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току 
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у 
погледу квалитета радова и материјала. 
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од Извођача радова 
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 
уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

Извођење уговорених радова 
Члан 14 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте 
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном 
документацијом. 
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 
акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 
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Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о 
свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 
Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 
друго лице на терет Извођача радова. 
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња. 
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Непредвиђени радови 
Члан 15 

Извођач се обавезује да изведе и евентуалне додатне (непредвиђене) радове, по писаном 
налогу Наручиоца, овереном од стране овлашћеног надзорног органа, у складу са чланом 
36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', број 124/12, 14/15 и
68/15). 

Технички преглед и примопредаја изведених радова 
Члан 16 

Технички преглед објекта врши се по завршетку свих радова предвиђених одобрењем за 
радове и главним пројектом. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем 
радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку не би могла да се изврши контрола 
изведених радова. 
Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за 
изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким 
прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, 
опреме и инсталација. 
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а 
дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
завршетка радова. 
Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) 
представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора. Комисија сачињава 
записник о примопредаји. 
Извођач радова дужан је да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 
прегледа, пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 
материјал и извештајима. 
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони 
у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог 
лица на терет Извођача радова. 
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Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Технички преглед радова обезбедиће Наручилац. 
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 
коришћење изведене радове. 

Раскид Уговора 
Члан 17 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 
касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови 
неодговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди 
Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора. 
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског 
дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) 
календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-
техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову 
реализацију. 
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 
другој уговорној страни. 
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува 
од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 

Примена важећих прописа 
Члан 18 

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе 
закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 
односи. 

Саставни део уговора 
Члан 19 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- техничка документација 
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2019. године 

Члан 20 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума 
недође, уговара се надлежност Привредног суда у граду Крагујевцу. 

Број примерака уговора 
Члан 21 

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

Ступање на снагу 
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Члан 22 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу 
даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла од стране Извођача радова. 

У Крагујевцу, 
Датум _______________ 

  ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

   _______________________ _____________________ 
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду 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 на адресу: Прва техничка школа, Радоја Домановића број 8, 34000 
Крагујевац, канцеларија секретара школе са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – 
инвестиционо одржавање фискултурне сале и припадајућих мокрих чворова, редни 
број 10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
21.10.2019. године до 09:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази,обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколикоје понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. Употврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
јепримљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Јавно отварање понуда извршиће се 21.10.2019.године са почетком у 09:15 часова у 
Сали за састанке Прве техничке школе, Радоја Домановића 8, Крагујевца. 
Понуда мора да садржи документе предвиђене конкурсном документацијом којима понуђач 
доказуједа испуњава обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. Закона о 
јавнимнабавкама и све обрасце који су саставни део конкурсне документације, а који морају 
битипопуњени, оверени и потписани. 
Понуда мора да садржи: 
- Попуњене, оверене и потписане обрасце из конкурсне документације. 
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начинкоји 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: Прва техничка школа, 
Радоја Домановића број 8, 34000 Крагујевац, канцеларија секретара школе са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање фискултурне сале 
и припадајућих мокрих чворова, редни број 10/2019, - НЕ ОТВАРАТИ” или 

42



„Допуна понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање фискултурне сале 
и припадајућих мокрих чворова, редни број 10/2019, - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање фискултурне сале 
и припадајућих мокрих чворова, редни број 10/2019, - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - инвестиционо одржавање 
фискултурне сале и припадајућих мокрих чворова, редни број 10/2019, - 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. 
5. 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 (поглавље 7), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље 7) 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 
подносипонуду 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 поглављу 4 конкурсне документације, 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. 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати 
групу понуђача пред наручиоцем, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
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- понуђачу који ће издати рачун, 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 4 конкурсне документације, 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 набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, РОК 
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО 
И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана по 
испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде која мора бити потписана и 
оверена од стране стручног надзора. 
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати понуду. 
8.3.Захтев у погледу рока извршења радова 
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од максимално 45 радних 
дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је 
саставни део Уговора. 
9.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. Цена је фиксна и не 
може семењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
„Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења
посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног
за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,
попуњено и оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% од
укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење, с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења средства обезбеђења, за
исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова и копију картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу-писму.“
Недостављање средства обезбеђења из става 1. овог члана основ је за једнострани раскид 
овог споразума од стране Наручиоца. 
У случају да Извођач радова не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са овим 
уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или ангажује као 
подизвођача лице које није наведено у понуди, појединачни Наручилац ће активирати 
наведено средство финансијског обезбеђења. 
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, 
уколико Извођач радова ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би 
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, 
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство 
финансијског обезбеђења. 
По извршењу уговорених обавеза Извођача радова, средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла ће на захтев истог бити враћено. 
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда на име 
отклањања грешака у гарантном року сопствену бланко потписану и оверену меницу од 
стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности 
који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће 
бити враћена. 
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 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ С
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, и с к љ у ч и в о у писаном облику на мејл 
prvatehnicka@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 10/19. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
роказа подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
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. 
14. 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 његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке 
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, 
(уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“. 
17.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач који 
понуди дужи рок важења понуде. 
18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде(Образац изјаве, дат је у поглављу 6 конкурсне документације). 
19.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. 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу Прва техничка школа, Радоја Домановића 
број 8, 34000 Крагујевац, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштитуправа се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 
дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће 
се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања,уколико је подносилац 
захтева у складу са Чл.63 ст.2 овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. Захтев за заштиту 
права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 
понуда а након истека рока из Члана 149 Ст.3 ЗЈН сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 
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 
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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. 
Подносилац захтева је дужан да на текући рачун Буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, бр. 840 – 30678845 – 06; шифра 
плаћања:153 или 253; позив на број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 
сеподноси захтев за заштиту права). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

21.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 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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9. П У Н О М О Ћ Ј Е

Назив понуђача: _________________________ 
Место: _________________________ 
Број пуномоћја: ________________ 
Датум: _________ 2019. године 

У својству овлашћеног лица понуђача, дајем 

П У Н О М О Ћ Ј Е 

Раднику: _________________________________ 
по занимању: _______________________________, 
на радном месту: ___________________________________________ 

да заступа фирму у поступку јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за ЈН бр. 
10/19. Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме: 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ: 

М. П. 
     ________________________________ 
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10.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ РАДОВА

Изјављујемо да смо дана _______________ 2019. године посетили објекат 
____________________________________________ (навести адресу објекта) који је 
предмет јавне набавке у отвореном поступку радова - инвестиционо одржавање 
фискултурне сале и припадајућих мокрих чворова, редни број 10/2019 и стекли увид у 
све информације које су неопходне за припрему понуде, па у складу с тим прихватамо 
извођење радова - инвестиционо одржавање фискултурне сале и припадајућих 
мокрих чворова, редни број 10/2019 за укупно уговорену цену коју смо дали у понуди бр. 
______________ од ______________. 

____________________________ 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

чији је представник извршио посету 
предметеној локацији: 

М.П. ____________________________     
ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
ПОНУЂАЧА 

_____________________________  
(бр. личне карте издате од СУП-а) 

датум:                                                       М.П. _____________________________
место: ________________ 

ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА 
којим потврђује да је извршен 

обилазак објекта 

Напомена: У случају да посету и обилазак објекта изврши овлашћено лице Понуђача, 
потребно једа приложи пуномоћје дато од стране одговорног лица како приликом 
обиласка објекта тако и уз понуду. 
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