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На основу члана 34, 61. и 124. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15  и 
68/15), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/15 и 41/19), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3-7-1/22-1 од 14.04.2022. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 3-7-1/22-2 од 14.04.2022. године, а у вези са чланом 
239. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 91/19), припремљена је ова конкурсна 
документација. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Предмет поступка јавне набавке:  

Радови на измештању FR VK6 на ТО Запад 

 

2. Врста поступка: 

Квалификациони поступак у складу са чланом 34. и 124. Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), друга фаза 

 

3. Опис сваке партије, ако је предмет набавке обликован по партијама: 

Нема 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној 
набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне 
набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.              
У супротном, понуда се одбија. 
 
2.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.   
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном 
језику, исти мора бити преведен и на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца. 
 
2.2.  УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА 

НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба 
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне 
документације који се доставља наручиоцу, мора бити потписан од овлашћеног лица за 
заступање понуђача. 
 
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као 
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави 
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.  
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место 
начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача. 
 
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује члан групе понуђача који је 
одређен као носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев 
обрасца 2.- и 5.- које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у своје име. 

 
Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем потписује понуђач, изузев 
образаца 2.- који попуњава и потписује сваки подизвођач у своје име. (није применљиво) 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.  
 
2.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
2.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
2.5.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти тако да се приликом отварања може са 
сигурношћу закључити да се први пут отвара. 
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Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, 
лично или поштом, на адресу:  

Јавно комунално предузеће Новосадска топлана Нови Сад 
21000 Нови Сад, Владимира Николића 1 

са назнаком:  
"Понуда за јавну набавку радова број: 3-7-1/22” 

- НЕ ОТВАРАТИ 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести тачне називе и адресу свих чланова групе понуђача.  

Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду 
може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено 
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач 
може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој 
понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може 
истовремено да буде подизвођач другог понуђача. 
 
Нема квалификованих подносилаца пријаве – кандидата који су квалификовани са 
подизвођачима. 

У овој фази поступка понуђач самостално, група подносилаца пријаве (група понуђача) може 
поднети понуду само у облику у којем им је призната квалификација у I фази квалификационог 
поступка број 3-7/18, а у складу са Oдлуком о признавању квалификације јн бр. 3-7/18-5, од дана 
01.10.2018.године. 

На Листи кандидата којима је призната квалификација налазе се: 

Р.бр. Кандидат 

1.  
Д.О.О. „Електротим Нови Сад“, Веселина Маслеше бр. 22, 21000 Нови Сад 

2.  
„ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО“ д.о.о., ул. Јована Цвијића бр. 5, 21300 Беочин 

3.  „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Пут Новосадског партизанског 
одреда бр. 1, 21000 Нови Сад 

4.  
„СТРУЈА“ д.о.о., ул. Чернишевског 1, 21000 Нови Сад 

5.  

Група подносилаца пријаве: 
1. „Енергоел“ д.о.о.  – носилац посла у заједничкој пријави, Београд, Господар 

Вучића 103 б. 

2. „Микромотор“ д.о.о. Београд . – члан групе подносиоца заједничке пријаве, 
Нова Мокролушка 25, 11000 Београд;. 

 

 
Квалификација је призната на период од 16.10.2018. до 16.10.2022. године. 
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2.6.  ОПОЗИВ, ДОПУНА ИЛИ ИЗМЕНА ПОНУДЕ 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
Свако обавештење о опозиву, допуни или измени понуде мора бити припремљено, означено и 
достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти "ОПОЗИВ 
ПОНУДЕ" или "ДОПУНА ПОНУДЕ" или "ИЗМЕНА ПОНУДЕ" - За јавну набавку радова - ЈН број             
3-7-1/22" - НЕ ОТВАРАТИ". 
 
У случају опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ 
ће неотворена бити враћена понуђачу.  
 
Понуда не може бити опозвана, допуњена нити измењена после истека рока за подношење 
исте.  
 
2.7.  ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 
позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 29.04.2022. године до 09:00 часова.  
 
Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а 
наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са 
назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама наручиоца, 
дана 29.04.2022. године са почетком у 11:00 часова.  
 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка 
поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за учествовање у овом поступку, 
издато на меморандуму понуђача, заведено и са потписом овлашћеног лица понуђача. 
 
2.8.  РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ 

ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 
за подношење понуда.  
 
Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 



 
 

7 
7 / 36 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
7) записник о примопредаји радова, грађевински дневник, о изведеним радовима који 

нису у складу са пројектом, односно уговором. 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набвке или по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама. 
 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио други наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан.  
 
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  
 
2.9.  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 
докуменатацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у 
напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне 
конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми. 
 
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
2.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

У случају када више понуђача поднеси заједничку понуду, а у складу са признатом 
квалификацијом, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком 
извршењу набавке, који се међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење 
набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним 
набавкама и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем (не мора бити исто лице које је било 
носилац пријаве у првој фази поступка); 

 опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

 неограниченој солидарној одговорности сваког члана према наручиоцу у складу са 
Законом. 

 
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 попуњен и потписан образац бр. 1. - Подаци о понуђачу, за носиоца посла 

 попуњен и потписан образац бр. 1.А - Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале 
чланове групе понуђача 

 
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује члан групе понуђача који је 
одређен као носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев 
обрасца 2.- и 5.- које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у своје име. 
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2.11. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (није применљиво) 

Ако понуђач, у складу са признатом квалификацијом,у понуди наведе да ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико 
уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе 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.  
 
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, 
наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор 
са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. 
Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне 
набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и 
достави у оригиналу или овереној копији.  
 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о 
јавним набавкама. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без 
обзира на број подизвођача. 
 
Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен и потписан образац бр. 1.Б - Подаци о 
подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.  
 
Све обрасце у понуди потписује понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава и потписује сваки 
подизвођач у своје име. 
 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету.  
 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 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. О квалификацији овог понуђача наручилац ће посебно одлучивати. 
 
2.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба 
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне 
документације који се доставља наручиоцу, мора бити потписан од овлашћеног лица за 
заступање понуђача. 
 
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 
 
Садржину понуде чине: 

 попуњен и потписан образац број 1. - Подаци о понуђачу; 

 попуњен и потписан образац број 1.А - Подаци о понуђачу из групе понуђача; 

 попуњен и потписан образац број 1.Б - Подаци о подизвођачу; (није применљиво) 
 попуњен и потписан образац број 2. - Изјава понуђача да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
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заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде; 

 попуњен и потписан образац број 3. – Понуда; 

 попуњен и потписан образац број 4. - Структура цене; 

 попуњен и потписан образац број 5. - Изјава о независној понуди; 

 попуњен и потписан образац број 6. - Изјава понуђача о финансијској гаранцији; 

 попуњен и потписан образац број 7. - Образац трошкова припреме понуде, по потреби; 

 попуњен и потписан образац број 8. - Потврда упознавања са локацијом извођења 
радова; (није обавезан за достављање у понуди) 

 потписан Модел уговора; 

 обрасци и Споразум у складу са тачком 2.10. овог упутства у случају да група понуђача 
подноси заједничку понуду; 

 обрасци у складу са тачком 2.11. овог упутства ако понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; (није применљиво) 

 предлог динамичког плана радова (слободна форма, приказан на дневном нивоу који 
садржи све позиције из предмера радова) у складу са тачком 2.17. овог упутства; 

 доказе у складу са техничким спецификацијама из ове конкурсне документације  
 
Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима («Сл. гласник РС» 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18). 

 
2.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена. 
 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 
неприхватљиве понуде. 
 
Наручилац ће одбити и неодговарајуће понуде. 
 
2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде која појашњења наручилац мора примити најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуда, са назнаком: 
 
 "Објашњења–позив за јавну набавку радова број 3-7-1/22" 
 
Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу 
адресу наручиоца: Јавно комунално предузеће Новосадска топлана Нови Сад, 21000 Нови Сад, 
Владимира Николића 1, или e-mail: branislav.tramosljanin@nstoplana.rs. 
 
Захтеви за појашњењима у вези припремања понуде који буду достављени на другу адресу 
електронске поште сматраће се да нису упућена наручиоцу. Пријем поште се врши радним 
данима од понедељка до петка од 07:00-15:00. Уколико захтев за појашњењима у вези 
припремања понуде стигне на наведену адресу по наведеном завршетку радног времена 
наручиоца, сматраће се да су достаљена наручиоцу наредног радног дана. 
 
У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 
 

mailto:branislav.tramosljanin@nstoplana.rs
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Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева свој одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
2.15. ЦЕНА 

Цене у понуди изразити у динарима. 
 
Цене у обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ. 
 
Цене морају бити јасно и читко уписане. 

Процењена вредност ове јавне набавке износи 7.000.000,00 динара. 

У обрасцу понуде треба навести укупну цену без ПДВ-а, док у обрасцу структуре цене треба 
навести цену радова и материјала без ПДВ, укупну цену без ПДВ, износ ПДВ и укупну цену са  
ПДВ. 

 
Наручилац одређује:  

 да ће понуђач цену исказати у динарима без обрачунатог ПДВ-а и иста мора у себи да 
садржи све зависне трошкове извођења предметних радова, 

 да цена понуде треба да у себи обухвата сав трошак на извођењу радова који може 
настати из разлога које понуђач није предвидео, а односе се на извођење радова, 

 цена ће бити фиксна током извршења уговора и неће бити подложна променама ни из 
ког разлога у смислу обавезе наручиоца према понуђачу (фиксна цена). 

 евентуални вишак, као и додатни (непредвиђени) радови биће регулисани на начин 
прописан Законом о јавним набавкама, Законом о планирању и изградњи, Законом о 
облигационим односима, без искључења примене Посебних узанси о грађењу. 

 
2.16. НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Плаћање се врши на основу oкончане ситуације, која се издаје најдуже за 10 дана од дана који 
је у грађевинском дневнику назначен као дан завршетка посла. Уз окончану ситуацију се 
доставља записник о примопредаји изведених радова, потписан од стране одговорних извођача 
радова и стручних надзора. 

 
Плаћање ће бити извршено у року до максимално 45 дана од дана пријема исправне фактуре 
(окончане ситуације). 

 
Записником о примопредаји изведених радова потписаним од стране одговорних извођача 
радова и  стручних надзора се верификује да су радови извршени на уговорени начин.  
Авансно плаћање није предвиђено. Понуда са понуђеним авансним плаћањем или краћим 
роком плаћања биће одбијена као неприхватљива. 
 
2.17. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Рок извршења радова је минимално 50 календарских дана, а максимално 90 календарских дана 
од момента увођења понуђача у посао, осим у случају ако техничко-технолошки услови на самом 
извору (топлани) не дозвољавају да се дати радови заврше у предвиђеном року. 
 
Понуђач ће бити уведен у посао у року од најкасније 7 дана од дана закључивања Уговора. 

Радови се сматрају извршеним када овлашћена лица Наручиоца и Извођача (стручни надзор и 
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одговорни извођач радова) потпишу без примедби Записник о примопредаји изведених радова, 
који је основ и за рачунање гарантног рока за радове који су конкретно изведени.  

Записник о примопредаји изведених радова, без примедби, представља основ за израду и 
достављање окончане ситуације. 

 
2.18. ГАРАНТНИ РОК 

Минимално 36 месеци, а максимално 60 месеци за сва уграђена добра и изведене радове од 
дана завршетка предметних радова, констатоване обострано потписаним Записником о 
примопредаји изведених радова, без примедби. 

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом 
примопредаје уговорених радова или се покажу у току гарантног рока, у року од осам дана од 
дана рекламације, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења „изведених 
радова“. Отклањање недостатака започиње се истог дана по њиховом откривању. 
 
2.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

Понуђач је дужан да у понуди достави Изјаву (Образац број 6.-) да ће доставити наручиоцу 
следећа средства финансијског обезбеђења: 
 

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од најдуже 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу средство финансијског обезбеђења и то: 

1. бланко соло меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом 
од  10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. 

2. Оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС. 

3. оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа 
овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те 
пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница НБС. 

4. копију ОП обрасца 
Меница се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

- Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од најдуже 7 дана од дана завршетка радова, уз 
Записник о примопредаји изведених радова, преда наручиоцу средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то: 

1. бланко соло меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 
за заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом од  10% од 
вредности уговора без ПДВ-а.  

2. оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС. 
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3. оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа 
овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те 
пословне банке која је и извршила регистрацију менице у Регистру меница НБС. 

4. копију ОП обрасца. 

Меница се издаје у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важности менице мора 
бити 5 дана дужи од уговореног гарантног рока. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у гарантном року и не изврши обавезу отклањања квара 
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 
Достављена средства финансијског обезбеђења се држе у портфељу наручиоца све до 
испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача и уговорних обавеза у гарантном року, 
након чега се враћају истом.  
 
Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног 
споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача (није 
применљиво). 
 
2.20. УПОЗНАВАЊЕ СА ЛОКАЦИЈОМ 

Наручилац ће омогућити кандидату са Листе кандидата као заинтересованом лицу 
(потенцијалном понуђачу) обилазак локације извођења радова ради сагледавања обима посла 
и припремања прихватљиве понуде, у складу са чланом 61. став 1 Закона о јавним набавкама.  

Заинтересовано лице има могућност да најмање два дана пре истека рока за подношење 
понуда, усменим или писаним путем затражи заказивање обиласка како би се упознао са 
локацијом извођења радова. У вези са наведеним представник понуђача се има обратити на е-
мaил djordje.stanarevic@nstoplana.rs, радним даном (понедељак–петак) у радно време 
Наручиоца од 07 до 15 часова, те писмено заказати тачан термин упознавања са локацијом. 
Заказани термин упознавања може бити најраније први следећи радни дан у односу на дан када 
се потенцијални понуђач обратио контакт особи Наручиоца. Договореном упознавању ће 
присуствовати представник Наручиоца и представник Понуђача. Упознавање ће бити могуће 
организовати у радни дан и радно време Наручиоца, са терминима заказивања од 9-13 часова. 

Потенцијални понуђачи који се упознају са локацијама у заказаном термину добиће потврду  
потписану од стране представника Наручиоца, коју може доставити у понуди (Образац бр. 8). 

У случају да потенцијални понуђач - кандидат са Листе кандидата не изврши обилазак локације 
сматраће се да има све информације које су потребне за сагледавање обима посла и 
припремање прихватљиве понуде. 

2.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писаном облику захтева од понуђача, додатна 
објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши 
контролу (увид) код понуђача, подизвођача (није применљиво),, односно учесника заједничке 
понуде, у складу са чланом 93. Закона. 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
 
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 

mailto:djordje.stanarevic@nstoplana.rs
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као неприхватљиву. 
 
2.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. У 
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  
 
2.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
 
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном року, 
наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
 
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити 
позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
2.24. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени 
или означени као поверљиви.  
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди.  
 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 
прописима означени као поверљиви. 
 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО". 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац 
ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов 
представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати 
се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац 
ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.  
 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде. 
 
2.25. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
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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. 
 
2.26. МОДЕЛ УГОВОРА  

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 
 
Понуђач је у обавези да дати Модел уговора потпише и достави у понуди. 
 
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор 
о јавној набавци. 
 
2.27. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чланом 86. Закона. 
 
2.28. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
2.29. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од 
доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 
 
2.30. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног Законом о јавним набавкама. 
 
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама рок за извођење радова може бити продужен 
у случају временских непогода (велика количина падавина), у случају наиласка на препреке или 
друге инсталације које треба изместити а инвеститор и извођач немају директан утицај на 
динамику измештања, у случају вишкова радова, у случају непредвиђених радова, у случају 
посебних захтева државних органа, у случају проглашења елементарне непогоде у Граду Новом 
Саду или по захтеву инвеститора посебно ако се радови изводе у току грејне сезоне. Разлози за 
продужење рока се уписују у грађевински дневник, уз сачињавање посебног записника и 
прибављену сагласност инвеститора. 
 
2.31. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

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

радње, осим ако Законом није другачије одређено.  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 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 Закона 

 
Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком "Захтев за заштиту права ј.н број      
3-7-1/22“.  
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Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд. 
Захтев за заштиту права 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 закона  
7) потпис подносиоца.  

 
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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
 

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 и Одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
Захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. Закона.  

 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 
 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 
права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 
зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 3-7-1-22, сврха: ЗЗП, Јавно 
комунално предузеће "Новосадска топлана", ЈН бр. 3-7-1/22, корисник: Буџет Републике Србије) 
уплати таксу и то: 

 уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина 
позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге 
радње наручиоца предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара, 
обзиром да процењена вредност јавне набавке не прелази износ од 120.000.000,00 
динара. 

 уколико се Захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете после 
истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној набавци, 
висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке и износи 
120.000,00 динара. 

 уколико се Захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној 
набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен 
Уговор, па ако та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 
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динара, а ако та цена прелази 120.000.000,00 динара, такса износи 0,1% понуђене цене 
понуђача коме је додељен Уговор. 

 
Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки:  
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 
  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума "економски најповољнија 
понуда".  
 
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

поз. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
ОЗНАКА 

ЕЛЕМ. КРИТЕРИЈУМА 

МАКСИМАЛАН 

БРОЈ ПОНДЕРА 

1 Понуђена цена X1 90 

2 Гарантни рок X2 10 

УКУПНО: 100 

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА (X1) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 90 пондера. Понуђена 

цена је она коју понуђач наведе у Обрасцу понуде. Понуђачу који понуди најнижу понуђену 

цену у динарима без ПДВ-а, доделиће се максималан број пондера (90). Осталим понуђачима 

по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули: 

𝑋1 = 90 − 90 (
𝐶

𝐶𝑚𝑖𝑛
− 1) 

гре су: 

Cmin Најнижа понуђена цена у динарима 

C Понуђена цена у динарима понуде која се разматра 

X1 Број пондера понуде која се разматра 

2. Гарантни рок (X2) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 10 пондера. Гарантни 

рок на сву уграђену опрему и све изведене радове је онај који понуђач наведе у Обрасцу понуде. 

Максимално прихватљив гарантни рок је 60, а минимални 36 месеци. 

Пондери ће се по овом елементу критеријума додељивати на следећи начин: 

 Понуђач који понуди минималан гарантни рок од 36 месеци добиће 0 пондера. 

 Понуђач који понуди максималан гарантни рок 60 месеци добиће 10 пондера. 

 Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по 

формули: 

𝑋2 =
5

12
(𝑅 − 36) 
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где су: 

R [месеци] понуђени  гарантни рок понуде која се разматра 

X2 број пондера понуде која се разматра 

 

3. УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА (X) 

Укупан број пондера израчунава се као: 

𝑋 = ∑ 𝑋𝑖

2

𝑖=1

 

где су: 

X укупан број пондера понуде која се разматра 

Xi број пондера по критеријуму i=1...2 понуде која се разматра 

 

Број пондера по критеријуму i=1...2 заокружује се на 2 децимале. 

Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан највећи број пондера, као 

најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача чија је понуда оцењена са већим бројем пондера 

на основу елемента критеријума “Понуђена цена”. 

У случају да доделу уговора није могуће извршити на наведени начин, Наручилац ће уговор 

доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 

понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом 

ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак највећи укупан број пондера и исти број 

пондера за елемент критеријума „Понуђена цена“ и “ Гарантни рок”. Извлачење путем жреба 

Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 

на одвојеним папирима који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 

кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу 

путем жреба. 
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4. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
Предмет радова: 

Предмет ове јавне набавке су радови на измештању на нову локацију новог фреквентног 

регулатора (ФР) снаге 450 kW  намењеног за вођење трофазног асинхроног електромотора 

3x380 VAC, 50 Hz, 500 kW  вентилаторa котла 6 на ТО. „Запад“  ( наручилац – „ЈКП Новосадска 

топлана“ је набавио нов ФР који ће повећати поузданост рада Котла 6- Danfoss FC-

302N450T5E54H4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX).  Нова локација ФР  захтева већу дужину 

кабловских водова од Трафо станице 2 „ТО Запад“ до ФР и од ФР до Електромотора вентилатора 

К6  те је потребно следеће: 

1 .Развезивање и извлачење постојећих каблова за напајање ел.енергијом ФР из Трафо 
станице 2 ТО.“Запад“   7x(XP00 1x300 mm2) из кабловица у земљи  и из кабловских канала унутар 
објекта топлане и Трафо станице. 

2.Развезивање и извлачење постојећих каблова за напајање ел.енергијом 
електромотора од ФР  6x(NHXHX1x240 mm2) + 1x(NHXHX 1x120mm2)из кабловских канала унутар  
објекта топлане. 

3. Развезивање и извлачење из кабловског канала сигналних каблова LiYCY 8x 0,75 mm2 
i LiYCY 4x 0,75 mm2 који воде од ФР до разводног ормана управљања и надзора котла 6 (+P6.1). 

4. Проширење постојећег кабловског канала у делу  од зида котларница-когенерационо 
постројење ( сви енергетски водови улазе у кабловски канал) до места постављања новог ФР.  
Димензије дела постојећег кабловског канала који је предвиђен за проширење су 118 cm x 60 
cm x 55 cm (ДУЖИНА x ШИРИНА x ДУБИНА). Кабловски канал је попуњен са кабловима који су 
постављени у два реда ПНК регала. Проширење кабловског канала подразумева потребно 
ширење на довољну ширину  и на постојећу дубину канала за смештај додатних водова , 
бетонирање, опшивање око канала, постављање ребрастих газних лимова ( у квалитету 
постојећих) за читаву површину ( ширина x дужина), замена оштећених плочица и све остале 
потребне радове за довођење места радова у претходно стање. Ови радови подразумевају и 
прављење оквира ослонца за постоље са фреквентним регулатором.   

5. Набавка, испорука и постављање Перфорораних носача каблова ПНК-регала за све 
енергетске каблове од улаза у котларницу ( зид котларница-вентилаторско постројење) из 
кабловског канала до ФР . Потребно је поставити два реда ПНК-регала од којих је један за линију 
са којом се напаја ФР 7x(XP00 1x300 мм) а други за линију са којом се напаја електромотор 
вентилатора К6 6x(Festoonflex C-PUR-HF 1x240 mm2) (или одговарајући) +1x (XP00 1x150 
mm2)(или одговарајући) . Оквирна дужина за два реда ПНК-регала је 50 m (подразумева и ПНК 
регале у кабловском каналу који ће се проширивати). 

6. Измештање постојећег ФР  на позицију договорену са Наручиоцем. 
7. Постављање новог ФР на нову позицију. 
8. Набавка, испорука, постављање (у постојеће кабловице у земљи, кабловске канале и 

ПНК- регале)  и повезивање са обе стране кабловског вода  7x(XP00 1x300 мм2) - 2кабла по фази 
+1 кабел за PE од Трафо станице 2 ТО.“Запад“ (RBNN+P1.2) до ФР (на новом месту). Каблови се 
не смеју настављати. Набавка и постављање папучица на кабловима су такође део посла. Укупна 
оквирна дужина   водова је 615 m. 

9.Набавка, испорука, постављање (у постојеће кабловске канале и ПНК-регале) и 
повезивање са обе стране оклопљеног  кабловског вода 6x(Festoonflex C-PUR-HF 1x240 mm2) 
(или одговарајући) – 2 кабла по фази од ФР до Електромотора вентилатора котла 6. Каблови се 
не смеју настављати. Набавка и постављање папучица на кабловима су такође део посла. Укупна 
оквирна дужина   водова је 250 m. 

10.Набавка, испорука, постављање (у постојеће кабловске канале и ПНК-регале) и 
повезивање са обе стране кабловског вода 1x(XP00 1x150 mm2) (или одговарајући који за 
конкретан случај задовољава  услове за заштитни вод - уземљење) – 1 кабел за заштитни вод- 
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уземљење од ФР до Електромотора вентилатора котла 6. Кабел се не сме настављати. Набавка 
и постављање папучица на каблу су такође део посла. Укупна оквирна дужина   вода је 42 m. 

11. Прилагођење места увода водова у прикључној кутији електромотора ако је 
потребно. 

12. Набавка,испорука постављање и повезивање сигналних каблова 1x(LiYCY 8x 0,75 
mm2) i 1x (LiYCY 4x 0,75 mm2) који воде од ФР до разводног ормана управљања и надзора котла 
6 (+P6.1). Оквирна дужина сваког појединачног кабла је 20 m. 

13. Набавка, испорука,постављање и повезивање Profi-bus кабла UNITRONIC BUS L2/FIP 
EMC plus који води од ФР до Profi-bus kartice PLC-a разводног ормана управљања и надзора 
котла 6 (+P6.1). Оквирна дужина кабла је 20 m. 

14. Извршити сва потребна завршна мерења и испитивања са издавањем извештаја о 
исправности  система/инсталација.  
 
Комплетан посао неопходно је извести по систему ”кључ у руке” .Јединичне количине односно 
цене електро опреме/радова се не уговарају, већ се комплетан предметни посао мора извести 
у свему према захтевима техничке спецификације. Напоменуте количине су оквирне. 

 
Употребљени материјал набављен од стране понуђача мора бити захтеваног квалитета у складу 
са важећим српским и европским стандардима. Сав употребљени материјал мора бити потпуно 
нов, а сви монтажни радови се морају обавити стручном радном снагом. 
 
Сва оштећења настала на објекту и другим претходно изведеним инсталацијама, а која 
проистекну из радова на инсталацији из овог посла, Извођач предметних радова је дужан да 
отклони о свом трошку. 
 
Све радове је потребно извести према важећим прописима и нормативима за ову врсту 
постројења. 
 
Све демонтиране каблове Извођач уредно одлаже на место које усагласи са Стручним надзором 
Наручиоца, уз попуњен Образац који ће припремити Наручилац. 
  
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА: 

 Да именује стручни надзор над извођењем радова,за оверу грађевинског дневника и оверу 

Записника о примопредаји радова. Решење о именовању стручног надзора Наручилац треба да 

достави Извођачу на уводном састанку. 

Да упути позив Извођачу и одржи  уводни састанак, ради увођења Извођача у посао. Рок за 

увођење у посао је 7 календарских дана од дана потписивања уговора. Дан увођења Извођача 

у посао је дан уводног састанка. 

Да обезбеди услове за несметан и безбедан рад Извођача. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА: 

Да именује одговорног извођача радова које ће вршити надзор над извођењем радова, вођење 

и оверу грађевинског дневника и сачињавање и оверу Записника о примопредаји радова. 

Решење о именовању стручног надзора Извођач траба да достави Наручиоцу на уводном 

састанку. 

Извођач је дужан да изради, и да пре почетка радова достави предлог динамичког плана 

сагласан понуђеном року извођењa предметних радова под идеалним условима. Динамачки 
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план треба да буде усклађен, приказан на дневном нивоу и да садржи све позиције радова 

набројаних у техничкој  спецификацији (1-14) .   

Да достави Наручиоцу списак лица који ће вршити предметне радове, са бројем личне карте и 

списак возила са регистарским таблицама, ради обезбеђивања дозволе за улазак на предметне 

локације. 

Радови се сматрају извршеним када овлашћена лица Наручиоца и Извођача потпишу без 

примедби Записник о примопредаји, који је основ за рачунање гарантног рока за добра и 

гарантног рока за радове који су конкретно изведени. 

Записник о примопредаји радова, без примедби, представља основ за израду и достављање 
коначне ситуације.  

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

Безбедност и здравље на раду и заштита од пожара  

Извођач мора бити упознат са мерама које прописују Правилници ППЗ и ЗНР Безбедност и 
здравље на раду:  

- Извођач је дужан да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад,  

у складу са законом (Закон о планирању и изградњи, члан 152, став 4),  

- Извођач се мора придржавати Закона о безбедности и здрављу на раду  

(Сл. гласник Републике Србије бр. 101/2005).  

- Извођач је обавезан да направи одговарајућу организацију извршења радова.  

Извођач мора да опреми раднике који раде на предметној локацији идентификационом 
картицом (ID картица), са називом предузећа и одговарајућом заштитном опремом.  

Радници на предметној локацији морају да носе званичну униформу предузећа које изводи 
радове, предвиђену заштитну опрему и ID картицу на видљивом месту.  

У току извођења радова Извођач је дужан да одржава предметну локацију уредно.  

По завршетку радног дана, Извођач је дужан да предметну локацију остави уредно и чисто.  

Пушење је дозвољено само у зонама одређеним као „место за пушење“ уколико га има.  

Стриктно је забрањено коришћење алкохола и других средстава зависности, као и рад под 
утицајем таквих средстава.  

Овлашћења Лица за безбедност и здравље на раду Инвеститора:  
- има право да од радника на предметној локацији тражи објашњења у вези са 

присуством у просторијама предузећа, као и да тражи ID картицу ради провере,  

- има право право да у сваком тренутку врши проверу стања алкохолисаности на 

одабраном узорку радника који се налазе на предметној локацији, 

- има обавезу да о свим неправилностима које уочи током обиласка обавести стручни 

надзор, а уколико процени да постоји непосредна опасност по живот запослених одмах 

заустави радове. 

Непоштовање ових правила ће имати за последицу изрицање опомене, а у случају даљег 
непоштовања хитно удаљење са предметне локације.  
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5. ОБРАСЦИ 
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-  

    

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
  

1.- Пун назив понуђача:_______________________________________________ 
 
2.- Седиште:_______________адреса:______________пошт.број:_____________ 
 
3.- Матични број: _____________________________________________________ 
 
4.- Порески број:_____________________________________________________ 
 
5.- Врста (величина) правног лица: 

5.1. микро, 

5.2. мало, 

5.3. средње, 
5.4. велико, 

5.5. предузетник, 

5.6. физичко лице. 

(заокружити једну од горе набројаних опција) 
 
6.- Шифра делатности:________________________________________________ 
 
7.- Број телефона:____________________________________________________ 
 
8.- Пословна банка:____________________бр.рач._________________________ 
 
9.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:_____________________ 
 
Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код 
Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај образац, достави 
овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.  
      

10.- Особа за контакт:     
                                                         
11.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:  
  

а) самостално | б) као носилац посла из групе понуђача | в) са подизвођачем. 
        

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)  
   

Датум:        
                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача  
  

                                                                                                   _______________________                                                                   

 

Напомена:  

Овај образац попуњава и потписује понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, као 

и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1. - А 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 
1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 
 
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 
 
3.- Матични број ____________________________________________________________ 
 
4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 
 
5.- Врста (величина) правног лица: 

5.1. микро, 

5.2. мало, 

5.3. средње, 
5.4. велико, 

5.5. предузетник, 

5.6. физичко лице. 

(заокружити једну од горе набројаних опција) 
 
6.- Порески број _____________________________________________________________ 
 
7.- Број телефона ____________________________________________________________ 
 
8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 
 
9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 
 
 
 
 
                                                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                                                          _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Овај образац попуњава и потписује носилац посла као члан групе понуђача која подноси 
заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1. - Б 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 

1.- Пун назив подизвођача: ___________________________________________________ 
 
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 
 
3.- Матични број ____________________________________________________________ 
 
4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 
 
5.- Врста (величина) правног лица: 

5.1. микро, 

5.2. мало, 

5.3. средње, 

5.4. велико, 

5.5. предузетник, 

5.6. физичко лице. 

(заокружити једну од горе набројаних опција) 
 
6.- Порески број _____________________________________________________________ 
 
7.- Број телефона ____________________________________________________________ 
 
8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 
 
9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                                                                                          _______________________ 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Овај образац попуњава и потписује понуђач за сваког подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  2. - 
 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) дајемо следећу 

 
 
 

И З Ј А В У  
 

У својству ____________________  
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив  и седиште) 

 
 
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде у II фази квалификационог поступка јавне набавке број 3-7-1/22 
наручиоца – Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад.    
 
 
 
 
 
У ________________ дана ________2022. године 
 
 
 
 

 
        

                                                                                                                     Потпис овлашћеног лица  
 
                                                                                                                     _____________________________ 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. - 
ПОНУДА 

број ___________  од  ___________ године 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

Радови на измештању FR VK6 на ТО Запад 
 

БР. ЈН 3-7-1/22 
У II ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 
- пун назив фирме ________________________________ 
- седиште ________________________________________ 
- матични број ____________________________________ 
- шифра делатности _______________________________ 
- ПИБ ___________________________________________ 
- овлашћена особа (потписник понуде) _________________________________  
                                                                                           (име, презиме и функција) 
- пословни рачун _______________________ код _____________________ банке 
- особа за контакт _________________________________  
                                                         (име, презиме) 
- тел/факс ______________ e-mail _______________  
- лице одговорно за потписивање уговора ________________________________ 
                                                                              (име, презиме и функција) 
  
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 
- пун назив фирме ________________________________ 
- седиште ________________________________________ 
- матични број ____________________________________ 
- ПИБ ___________________________________________ 
- особа за контакт ________________________________  
                                                         (име, презиме) 
- тел/факс______________ e-mail _______________  
 
- пун назив фирме ________________________________ 
- седиште ________________________________________ 
- матични број ____________________________________ 
- ПИБ ___________________________________________ 
- особа за контакт ________________________________  
                                                         (име, презиме) 
- тел/факс ______________ e-mail _______________  
- пун назив фирме ________________________________ 
- седиште ________________________________________ 
- матични број ____________________________________ 
- ПИБ ___________________________________________ 
- особа за контакт _________________________________ 
                                                         (име, презиме) 
- тел/факс ______________ e-mail _______________  
 
 
 
 
 



 
 

27 
27 / 36 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова број 3-7-1/22, објављеног дана 
18.04. 2022. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи: 
 

- Укупна понуђена цена износи ___________________динара (словима: 
_________________________________________) без ПДВ-а 
 

- Плаћање ће бити извршено у року до максимално 45 дана од дана пријема 

исправне фактуре (окончане ситуације) 

- Начин плаћања: налог за пренос 
 

- Рок извођења радова _______________ календарских дана (минимално 50, а 
максимално 90 календaрских дана) рачунајући од дана увођења у посао  
 

- Гарантни рок: _______________ (минимално 36 месеци, а максимално 60 месеци) 
од дана завршетка предметних радова, констатоване обострано потписаним 
Записником о примопредаји изведених радова, без примедби. 
 

- Рок важења понуде _______________ (минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као 
и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Понуду дајем (заокружити): 

 
а) самостално 

 б) заједничка понуда 
в) са подизвођачем 

 
 
Место и датум __________________         
 
 

                            Потпис овлашћеног лица понуђача 
    
                                                                                                                      __________________________   
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. - 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Р.брoj ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јединица 

мере 

Цена без ПДВ-а 

(RSD) 

1 Радови и материјал комплет  

 

Укупна цена без ПДВ-а  

  

 

 

Износ ПДВ-а: 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

 

 
                                                                                    
 
 
  

                
Упутство за попуњавање овог обрасца 
 
Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да:  

- Да упишу цену Радова и материјала без ПДВ-а( што је једнако  укупној цени без ПДВ-а), укупну цену без ПДВ-а , износ ПДВ-а и укупну понуђену цену са 

ПДВ-ом. 

- Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у реализацији набавке.  

- Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. 

Структуру цене дао: 
______________________________ 
потпис овлашћеног лица понуђача 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  5. - 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
дајемо следећу 

 
 

 
И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

у својству _____________________ 
 (уписати: понуђача, члана групе понуђача у заједничкој понуди) 

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 
_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 
 
 
(заједничку) понуду у другој фази квалификационог поступка јавне набавке број 3-7-1/22, 
наручиоца Јавног комуналног предузећа Новосадска топлана Нови Сад, подноси независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
У _______________________ дана ________.2022. године 

 
 

 
 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
                            _____________________________ 
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  ОБРАЗАЦ БРОЈ 6. - 
 

На основу Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13. - 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова за учешће ("Сл.гласник РС" бр. 29/13 и 104/13) даје се 
следећа 
 

И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 

 
Изјављујемо да ћемо доставити Наручиоцу следећa средства финансијског обезбеђења: 
 
у року од најдуже 7 дана од дана закључења уговора за јавну набавку број 3-7-1/22: 
 

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

1. Бланко соло меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом од  10% од укупне 

вредности уговора, без ПДВ-а.  

2. Оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС 

3. оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа 

овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те 

пословне банке која је извршила регистрацију менице у регистру маница НБС 

4. копију ОП обрасца 

Меница се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
 
у року од најдуже 7 дана од дана завршетка радова, уз Записник о примопредаји изведених 
радова: 
 

- Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 

1. бланко соло меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности уговора, без ПДВ-а. 

2. Оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС 

3. оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа 

овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те 

пословне банке која је извршила регистрацију менице у регистру маница НБС 

4. копију ОП обрасца 

 
Меница се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а са роком важности 
који је 5 дана дужи од гарантног рока. 
 
 
У _______________________ дана ________2022. године 
 

               Потпис овлашћеног лица понуђача 
____________________________                                                                           

 
 



 
 

31 
31 / 36 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7. - 
 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
дајемо следећи: 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 

 

 

 

 
У _______________________ дана ________2022. године 
 
 
 

 
 

 
                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
      ______________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8. - 
 

ПОТВРДА УПОЗНАВАЊА СА ЛОКАЦИЈОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА                    

 

 
Потврђујемо да је кандидат са Листе кандидата _______________________________________ 
(назив, седиште, ПИБ) као заинтересовано лице преко свог овлашћеног представника 
________________________________________ (име, презиме, број личне карте) у складу са 
конкурсном документацијом за јавну набавку радова на измештању FR VK6 на ТО Запад, бр. ј.н. 
3-7-1/22, дана _____.___.2022. године извршио обилазак локације извођења радова ради, 
сагледавања обима посла. 
 
Обилазак је омогућио Наручилац (ЈКП „Новосадска топлана“) преко свог доле наведеног 
овлашћеног представника.  
   
Кандидат је овим обиласком сагледало у потпуности техничке оквире и обим предметне јавне 
набавке. 
 
 

 
 
 
 
 

         Обиласку присуствовао:                           Обилазак извршио: 
 

____________________________                                  _______________________________   
име и презиме представника Наручиоца      име и презиме представника заинтересованог лица 

 
 

____________________________                                             ____________________________ 
 потпис представника Наручиоца                                 потпис представника заинтересованог лица 
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6. МОДЕЛ УГОВОРА  

Радови на измештању FR VK6 на ТО Запад 
БР. 3-7-1/22 

 
    Закључен у Новом Саду, између: 
 
1. ‹‹ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД›› Нови Сад, 

Владимира Николића 1, ПИБ: 100726741; МБ: 08038210 које заступа директор Ненад 
Барац, дипл.менаџ. (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране, и 
 

2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 
 Основ уговора: 
 ЈН број: 3-7-1/22 
Понуда Извођача заведена код Наручиоца под бројем ___________ од ___________ 
године. 
Број и датум одлуке о додели уговора: _________________________године. 

 

Члан 1. 
Предмет овог уговора  су радови на измештању FR VK6 на ТО Запад   у свему 

према усвојеној понуди Извођача од __________ године и Техничким карактеристикама 
из конкурсне документације број  3-7-1/22, који чине саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

 Укупна цена радова утврђена је у понуди из члана 1. овог уговора и износи  
_______________ динара. 

У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност. 
 

Члан 3. 
  Комплетан посао неопходно је извести по систему ”кључ у руке”. 
  Предмет ове јавне набавке су радови на измештању на нову локацију новог 
фреквентног регулатора (ФР) снаге 450 kW  намењеног за вођење трофазног асинхроног 
електромотора 3x380 VAC, 50 Hz, 500 kW  вентилаторa котла 6 на ТО. „Запад“  ( наручилац 
„ЈКП Новосадска топлана“ је набавио нов ФР који ће повећати поузданост рада Котла 6- 
Danfoss FC-302N450T5E54H4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX). Нова локација ФР  захтева већу 
дужину кабловских водова од Трафо станице 2 „ТО Запад“ до ФР и од ФР до 
Електромотора вентилатора К6. 

 
Члан 3. 

Наручилац се обавезује да уговорену цену плати Извођачу у року до максимално 
45 дана од дана пријема исправног рачуна који се испоставља након потписивања 
Записника о примопредаји од стране овлашћених лица Извођача и Наручиоца, којим ће 
се верификовати да су радови изведени на тражени начин. 

Плаћање се врши на основу окончане ситуације. 
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             Окончана ситуација се издаје на основу записника о примопредаји радова, 
најкасније у року од 10 дана од дана који је у грађевинском дневнику назначен као дан 
завршетка радова.  

                     Члан 4. 
Извођач се обавезује да радове из члана 1. Уговора изврши у свему према понуди 

из члана 1. Уговора, техничкој спецификацији, са стручном радном снагом и у складу са 
важећим стандардима квалитета и важећим прописима који регулишу ову област. 

Извођач се обавезује да у току извршења уговорених радова набавља и 
употребљава материјал и опрему од првокласног квалитета који одговарају важећим 
стандардима за предметне врсте радова, техничким нормативима и техничкој 
спецификацији из конкурсне документације. 

Извођач је дужан да примењује све законске и подзаконске прописе из области 
безбедности и здравља на раду. 

Извођач је дужан да Наручиоцу достави податке о запосленима који ће изводити 
радове, ради контроле уласка и изласка из објекта Наручиоца на прописани начин. 

 

Члан 5. 
Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изврши у року од __ 

(минимум 50, а максимално 90) календарских дана од дана увођења у посао, осим ако 
техничко-технолошки услови на самом извору (топлани) не дозвољавају да се дати 
радови заврше у предвиђеном року. 

Извођач ће бити уведен у посао најкасније у року од 7 календарских дана од дана 
закључења уговора.  

У случају кашњења, у извршењу радова Извођач се обавезује да, на име уговорне 
казне, за сваки дан кашњења, изврши уплату на рачун Наручиоца у висини од 0.5% од 
уговорене вредности радова, с тим што износ уговорене казне не може да пређе 5% од 
укупне цене радова. 

Члан 6. 

Гарантни рок на изведене радове и уграђена добра износи ____ месеци 
(минимално 36, а максимално 60) од датума обостраног потписивања Записника о 
примопредаји изведених радова и уграђених добара, без примедби. 

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде 
приликом примопредаје уговорених радова или се покажу у току гарантног рока, у року 
од осам дана од дана рекламације. 

Ако Извођач не приступи отклањању недостатака, Наручилац има право да 
ангажује другог извођача, а на терет Извођача. 

Члан 7. 

По извршеним радовима, именовани стручни надзор Наручиоца оверава 
Записник Извођачу, чиме потврђује да су радови извршени. 

Уколико извршени радови не одговарају уговореним радовима, односно имају 
видљиве мане, Наручилац је дужан да одбије пријем радова и у року од 3 дана писмено 
обавести Извођача, а у хитним случајевима усмено и захтева поновно извршење радова. 
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Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који није видљив, Наручилац 
је дужан да о том недостатку обавести Извођача у року од 3 дана од дана када је открио 
недостатак и може захтевати поновно извршење радова, најкасније наредног дана од 
дана пријема рекламације. 

Ако Наручилац не добије испуњење у предвиђеном року има право да захтева 
снижење цене или да раскине уговор. 

Члан 8. 

Извођач је обавезан да радове изведе у складу са уговором, важећим техничким 
прописима и правилима струке. 

Све штете које проузрокује својим немаром, непажњом и нестручним радом, у 
току извођења радова, Извођач је дужан да надокнади Наручиоцу, сходно правилима о 
одговорности за штету. 

 
Члан 9. 

- Наручилац ће  именовати стручни надзор над извођењем радова. 

- Решење о именовању стручног надзора Наручилац треба да достави Извођачу 

приликом увођења Извођача у посао.  

Члан 10. 

Извођач је дужан да приликом извођења радова води грађевински дневник. 

             Именовани стручни надзор Наручиоца ће вршити оверу грађевинског дневника 

 
Члан 11. 

Као средство обезбеђења доброг извршења посла Извођач се обавезује да 
приликом закључења овог уговора достави Наручиоцу бланко соло меницу са меничним 
овлашћењем, на износ од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења 30 дана 
дужим од уговореног рока извршења посла.  

Као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року Извођач се 
обавезује да одмах након потписивања Записника о  примопредаји изведених радова, 
Наручиоцу достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% 
вредности уговора без ПДВ-а, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, 
са трајањем 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. 
 Извођач се обавезује да ће са предајом менице без протеста из става 1. и става 2. 
овог члана предати Наручиоцу копије картона са депонованим потписом овлашћених 
лица Извођача, као и копију захтева Извођача за регистрацију те бланко соло менице у 
Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Извођача. 

Извођач се обавезује да преда Наручиоцу и фотокопију ОП обрасца. 

Члан 12. 
Саставни делови овог уговора су:  

- Позив Наручиоца за подношење понуда број 3-7-1/22; 
- Пратећа конкурсна документација; 
- Усвојена понуда Извођача од _________________године; 

 
Члан 13. 
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Наручилац може једнострано раскинути закључени уговор у случају да : 
   - Извођач не приступи извођењу радова по увођењу у посао 

             - Извођач не отклони уочене недостатке у уговореном року 

 

Члан 14. 
Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама 

чл. 157. - 161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке. 
У случају измене уговора из чл. 157. и 158. овог закона, Наручилац је дужан да 

обавештење о измени уговора пошаље на објављивање на Порталу јавних набавки у 
року од десет дана од дана измене уговора. 

 
Члан 15. 

Овај уговор је закључен у шест истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава четири примерка а Добављач два примерка. 
  

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором 
решавају споразумно.         
            Евентуалне спорове који не буду решени мирним путем решаваће Привредни суд 
у Новом Саду. 
            За нерегулисано овим уговором  примењиваће се одредбе Закона о јавним 
набавкама и Закона о облигационим односима. 
 
 
            ЗА ДОБАВЉАЧА                                                         ЗА НАРУЧИОЦА  
                 Директор                                                               Директор 
 
   _________________________                                                     _________________________ 

                                                                                                               Ненад Барац, дипл.менаџ. 
 

     

 


