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1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А  
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врста предмета: Услуге. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Лица за контакт: Дејан Стевановић, 069/3239076 

Позив за подношење понуда објављен на порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници Дома здравља Крагујевац 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке:  
Уградња противпожарне централе и система аутоматске дојаве пожара за потребе Дома 
здравља Крагујевац  
Трајање Уговора: Уговор се закључује на период до извршења уговорних обавеза 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 51700000 – услуге инсталирање опреме за 
заштиту од пожара 
 
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана потписивања уговора 
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана издавања фактуре коју испоставља 
понуђач на основу Записника којим је потврђено пружање услуге са уградњом материјала, а 
на основу квантитативног и квалитативног пријема од стране овлашћеног лица наручиоца 
 
Рок пружања услуга: не дужи од 30 дана од дана потписивања уговора, а након пружене 
услуге уградње  противпожарне централе и система аутоматске дојаве пожара за потребе 
Дома здравља Крагујевац, овлашћено лице наручиоца са одговарајућом стручном 
спремом и лиценцом,   у присуству представника понуђача извршити ће квантитативни 
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и квалитативни пријем контролом извршене услуге и уграђеног материјала и о томе 
сачинити Записник. 
 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду оцењене са најнижом 
ценом,  повољнија ће се сматрати понуда понуђача са краћим роком пружања услуга, у   , у 
случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуда буду оцењене са најнижом 
понуђеном ценом и са истим роком пружања услуга  повољнијом ће се сматрати понуда са 
дужим роком плаћања. 
 

 
Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда  
 
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети 
са Портала Управе са јавне набавке и веб сајта Дома здравља www.dzkg.rs у електронском 
облику, достављањем захтева за конкурсну документацију, електронском поштом на адресу  
domzdrkg@gmail.com   
 
Подношење понуда 
Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
односно до 20.08.2020.године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца до 20.08.2020 године  до  11.00 часова, без обзира на начин на које су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца- улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку пружања услуга 
Уградња противпожарне централе и система аутоматске дојаве пожара за потребе Дома 
здравља Крагујевац бр.8/2020 -НЕ ОТВАРАЈ'', а на полеђини назив, адресу понуђача, број 
телефона и име особе за контакт.  

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 
20.08.2020.године у 11.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, 
Крагујевац  - Огранак Станово 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о додели уговора биће донета у Законском року 

 

У Крагујевцу, дана 11.08.2020.                         

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 
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УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 
Понуђач мора доказати: 

 

 

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

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; 

 
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној 
територији; 

 
4. да поштује 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. 

 
5. Да поседује Решење Министарства унутрашњих послова РС-Сектора за ванредне 

ситуације у складу са чл. 38 Закона о заштити од пожара („Сл.гл.РС бр.111/2009 и 
20/2015) о пројектовању и извођењу система за аутоматску дојаву пожара 
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 8/2020, 
правно лице као понуђач доказује достављањем изјаве којом потрвђује испуњеност 
законских услова под пуном материјалном и кривичном одговорношћу из чл.75. и 76. (за 2, 
3 и 4 тачке овог Упутства). 
Докази о испуњености услова за тачку 6. и 7., могу се доставити у неовереним копијама, а 
понуђач чија је понуда на основу Извештаја Комисије за ЈН оцењена као најповољнија 
треба да достави на увид оргинал или оверену копију свих докумената. 
 
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда; 
 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 
 

4) Доказ за тачку 4. је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу која је 
саставни део конкурсне документације  
 
5) Доказ за тачку 5. Фотпкопија Решења Министарства унутрашњих послова РС-Сектора за 
ванредне ситуације 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду, дато је на основу члана 61 ЗЈН („Сл. Гласник РС“, 
бр.68/2015) и члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину 
доказивања испуњености услова  
Од понуђача се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове, спецификације који су 
садржани у конкурсној документацији. 
Понуђачи нису у обавези да прилоком сачињавања понуда у поступцима јавних набавки 

употребљавају печат 
 
Право на учешће у поступку 
Право учешћа у поступку набавке има домаће и страно физичко или правно лице које испуњава 
обавезне услове из члана 75. ЗЈН („Сл. Гласник РС“, бр.68/2015.) и додатне услове у складу са чланом 
76. ЗЈН који су наведени у конкурсној документацији. 
 
Језик у поступку јавне набавке  
Понуду попунити на српском језику. 

Заинтересовани понуђачи, пре достављања понуда су у обавези да изврше обилазак локације и 
упознају се са Елаборатом о заштити од пожара, након контакта на телефон 069/323 90 76-Дејан 
Стевановић  
 
Начин подношења понуда 

Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у конкурсној документацији читко 
попуњена. Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан да сложи редоследом којим су дати 
у конкурсној документацији. Докази о испуњености услова предвиђених Законом и конкурсном 
документацијом морају бити сложени редоследом којим су наведени у обрасцу за оцену испуњености 
услова из чл. 75.  и 76. Закона, нумерисани у горњем десном углу, приложени иза образаца из 
конкурсне документације, увезани у једну целину са обрасцима који су саставни део конкурсне 
документације јемствеником чији су крајеви састављени и запечаћени тако да се не могу накнадно 
додавати или одстрањивати. Понуда се подноси у складу са чланом 87. став 2. ЗЈН у затвореној 
коверти или кутији, која је затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара. Понуде понуђача које нису достављене у складу са конкурсном документацијом 
и захтеваним условима наручиоца датим у Упутству понуђачима како да сачине понуду, неће као 
такве бити узете у разматрање и оцењивање. 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Уколико понуђач подноси понуду за 
више партија,  понуда се мора поднети тако да се може оцењивати засебно за сваку партију. Понуђач 
који је самостално поднео понуду не може да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

Подношење понуда са подизвођачем 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може да учествује као подизвођач код другог понуђача. 
Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН. Уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем неопходно је да то наведе у својој понуди и да наведе колики је проценат укупне 
вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% процената, као и да 
наведе део набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем и у својој понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
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дужан је да наведе име подизвођача, а приликом закључења Уговора између наручиоца и понуђача, тај 
подизвођач ће бити наведен у Уговору. 
Све остале обрасце у понуди и Уговор са наручиоцем без обзира на број подизвођача, попуњава, 
печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла 
Наручиоцу, без обзира на број подизвођача. 

Подношење заједничке понуде 

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно према Упуству 
наведеном у конкурсној документацији. Понуђач у заједничкој понуди, у складу са чланом 81 став 3 
ЗЈН као саставни део своје понуде достављају споразум којим се међусобно обавезују на извршење 
набавке 

Међусобни споразум између групе понуђача садржи следеће податке о: 

- члану групе који је носилац посла, 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; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Обрасци из конкурсне документације у случају подношења заједничке понуде се потписују и печатом 
оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. 

Учесници у заједничкој понуди не могу самостално да подносе понуду нити да учествују у више 
заједничких понуда или као подизвођачи код других понуђача. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу 

Образац Изјаве понуђача да не наступа са подизвођачем доставља се уколико понуђач не наступа са 
подизвођачем. 

 

Подношење понуда са варијантама 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

Измене, допуне и повлачење понуда 

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни и опозове понуду. Понуда се опозива 
достављањем писаног обавештења о опозиву понуде. Обавештење о опозиву понуде мора садржи 
захтев за предају понуде лицу које за преузимање опозване понуде има овлашћење, или за слање 
опозване понуде поштом препоручено. Понуђач може у року за подношење понуда понуду да допуни 
или њене делове измени достављањем докумената на начин одређен конкурсном документацијом за 
достављање понуда. Приликом отварања и стручне оцене понуда наручилац ће узети у обзир 
примљене измене и допуне понуде. 
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Захтеви у погледу услова и начина плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана издавања фактуре коју испоставља понуђач на 
основу Записника којим је потврђено пружање услуге са уградњом материјала, а на основу 
квантитативног и квалитативног пријема од стране овлашћеног лица наручиоца. Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок пружања услуга: не дужи од 30 дана од дана потписивања уговора, а након пружене 
услуге уградње  противпожарне централе и система аутоматске дојаве пожара за потребе 
Дома здравља Крагујевац, овлашћено лице наручиоца са одговарајућом стручном 
спремом и лиценцом,   у присуству представника понуђача извршити ће квантитативни 
и квалитативни пријем контролом извршене услуге и уграђеног материјала и о томе 
сачинити Записник. 
 
Додатне информације 

Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде. Захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
упућује се путем електронске поште на адресу  domzdrkg@gmail.com, или факсом на број 034/323-541 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Ако је документ из поступка јавне набавке 
достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, наручилац или 
понуђач који је извршио достављање дужан је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини као доказ да је извршено достављање. 

Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити 
контролу код понуђача упућивањем захтева на електронску адресу понуђача наведену у обрасцу бр.1 
(Подаци о понуђачу) који је саставни део конкурсне документације. Понуђач који на захтев за додатна 
објашњења наручиоца не одговори у предвиђеном року или не обезбеди обављање тражене контроле 
код понуђача у предвиђеном року,  његова понуда биће одбијена. 

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ о негативним референцама понуђача у 
смислу чл. 82. и 83. Закона о јавним набавкама.  

Средство обезбеђења 

Понуђачи уз понуду достављају : 
 

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену  меницу,  која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а.  Уз  
меницу  мора  бити  достављена  копија  картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања 
понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење 
понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор  благовремено  не  потпише  
уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива 

 

Понуђач уз уговор доставља: 
Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом потписивања  Уговора, као гаранцију да ће 
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уговорне обавезе измирити у року, на време и на начин како је уговорено, преда соло меницу у 
износу од 10% вредности уговора. 
Уз меницу понуђач је дужан да достави: 

 фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога за 
пренос средстава (ДЕПО картон) 

 фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). 
 потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за 

регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке) 
 

Понуђач овлашћује наручиоца да предата средства на име гаранције испуњења уговорне 
обавезе, може активирати у смислу наплате у случају кршења одредаба Уговора од стране 
понуђача, и из тих средстава од другог добављача извршити набавку уговорених добара. 

 
Уколико понуђач приликом потписивања Уговора не преда инструмент финансијског 
обезбеђења, наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања Уговора. 

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

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

Републичкој комисији. Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке,  против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом  о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту 
права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације сматра се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл.63.став 2  ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 
 
 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 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 захтеву били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева из става 3. и 4. члана 149.ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока.   Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000,00 динара - број рачуна 840-742221834-57, шифра плаћања 153, позив на број 
97 50-016, сврха Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник 
Буџет Републике Србије 

Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона. 
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      Прилог бр.1 

 

И З Ј А В А 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 
_____________________________ у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку доделе уговора о јавној набавци прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
(«Сл. гласник РС» бр.124/2012 и 68/2015), и то: 
  
 

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

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; 

 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 

4. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом 
 
 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 
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       Прилог бр.2 

 

И З Ј А В А    П О Д И З В О Ђ А Ч А 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 
_____________________________ у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку доделе уговора о јавној набавци прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
(«Сл. гласник РС» бр.124/2012 и 68/2015), и то: 
  
 

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

 
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда; 
 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 

 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 
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        Прилог бр.3 

 
 
 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

    

 

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, дајем  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, понуду у поступку јавне набавке бр. 
ЈН МВ-8/2020 – Услуга - уградња противпожарне централе и система аутоматске дојаве 
пожара за потребе Дома здравља Крагујевац, подноси независно, без договора са другим 
понуђачима или заитересованим лицима. 

 

 

 

Место и датум:        ПОНУЂАЧ 
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Прилог бр.4 

 

На основу члана чл. 75. став. 2. Закона о јавним набавкама, дајемо 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, поштује 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 за ЈНМВ 8/2020 

 

 

Место и датум:________________                              ПОНУЂАЧ:________________________ 
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        Прилог бр.5 

 
 

 
 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ О ИСТУПАЊУ ИСПРЕД ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 Овим овлашћујемо лице _______________________________________ 
 
 ЈМБГ _________________ из ____________________________________ 

 
 да ће присуствовати јавном отварању понуда у складу са Законом код 
 
 здравствене установе Дом здравља Крагујевац, Улица Краља Милутина бр.1 
 
 на дан __________.2020.године у ______ часова. 
 
 
 
 
 
            Д И Р Е К Т О Р, 

     М.П.           ______________________ 
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Образац бр. 1 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

Е-маил  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 
Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачем Образац „Подаци о 

подизвођачу“ попуњава у оноликом броју примерака колико има подизвођача. Уколико 
наступа са групом понуђача у оном броју примерака колико има чланова групе. 

 
 



 17/26 
Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина бр.1, Крагујевац 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ -8/2020 
 

 
Образац бр. 2 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

Е-маил  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
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Образац бр. 3 

 
СПИСАК УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
Редни 

бр. 
Назив понуђача 

Седиште понуђача 
(место, земља) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Датум:  ..................... 2020.                  M.П                  Потпис : .................................................................. 

                                                              (особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача) 

 

Напомена:  

Овај образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде од стране више понуђача. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

                                                           СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 
Уградња противпожарне централе и система аутоматске дојаве пожара за потребе Дома 
здравља Крагујевац 
 
Овом спецификацијом предивђа се испорука све орпеме и материјала наведених у позицијама и 
свег ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање, 
испитивање и пуштање у рад, као и довођење у исправно-првобитно стање свих места 
оштећених на већ изведеним радовима. 
У цену се урачунава цена све наведене опреме и материјала у позицијама и сав ситан 
неспецифичан материјал, транспорт и цена радне снаге и сви порезии доприноси на материјал и 
рад. Цена укључује и израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и 
пуштања и инсталација наведених у позицијама, као и издавање потребних атеста и 
сертификата. 
Сви каблови и пасивне компоненте за вођење каблова израђене од пластике, а које се не 
уграђују у зид под мелтер морају бити Hallogen Free варијанта. 
 
 Опис  Јединица 

мере 
Количина Цена (без 

ПДВ-а) 
Цена (са ПДВ-

ом 
1 Isporuka i montaža kabla tip JH(St)H 

2x2x0.8mm za povezivanje 
elemenata sistema medjusobno i sa 
centralom. Postavlja se najvećim 
delom u kanaletice i cefi fi 16mm 

 
 

M 

 
 

490 

  

2 Isporuka i montaža kabla tip 
JEH(St)H 2x2x0,8mm/FE180/E30 za 
povezivanje sirena sa centralom. 
Postavlja se najvećim delom ba 
vatrootporne obujmice 

 
m 

 
 

130 

  

3 Isporukai montaža kabla tip 
JEH(St)H 3x2x0,8mm/FE18/E30 za 
povezivanje telefonske dojave 

 
m 

 
2 

  

4 Isporuka i montaža kabla tipa N2XH-
Y 3x1.5mm2, za napajanje centrale 
sa najbližeg ormana, sa posebnog 
strujnog kola, postavlja se u kanalice. 

 
m 

 
15 

  

5 Isporuka i montraža kanalice ili cevi 
halogene free dim.20x20 za vođenje 
kablovske instalacije  

 
m 

 
490 

  

6 Isporuka i montaža kanalica, halogen 
free, dim.40x40 za zbirno vodjenje 
kabla  

 
m 

 
35 

  

7 Obujmice Obo Bettermann 12-14 u 
kompletu sa specijalnim ankerom, 
vatrpptšprmpsto 30min.presek kabla 
do 1.5mm2 

 
kom 

 
390 
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8 Nabavka,isporuka materijala i 
potreban rad za zaptivanje prodora 
vatrootpornosti 120min.na granicama 
požarnih sektora. Zaptivanje prodora 
izvesti na standardizovan način kako 
bi se obezbedila potrebna otpornost 
na požar prema uslovima Glavnog 
projekta zaštite od požara. Obavezno 
pribaviti deklaraciju o usaglašenosti i 
izvršiti adekvatno obeležabanje. 
Obračun paušalno 

 
 
 
 
 
 
 

Kpl. 

 
 
 
 
 
 
 
1 

  

9 Ispotuka i montaža sitnog 
instalacionog materijala (plastične 
razvodne kutije, obujmice, uvodnice, 
izolir traka, tiplovi i sl.) 

 
Kpl. 

 
1 

  

10 Sitan i nestandardni instalacioni 
materijal- paušalno 

Pauš. 1   

11 Podešavanje uredjaja i opreme, koju 
je naručilac nabavio putem JN, 
povezivanje centralnih uredjaja, 
testiranje i programiranje, puštanje u 
rad, provera funkcionalne ispravnosti 
sistema i obuka korisinika, izrada 
uputstva za rukovanje 

 
kpl 

 
1 

  

Sve ukupno:     

 
Понуђач мора да поседује Решење Министарства унутрашњих послова РС-Сектора за 
ванредне ситуације у складу са чл. 38 Закона о заштити од пожара („Сл.гл.РС бр.111/2009 и 
20/2015) о пројектовању и извођењу система за аутоматску дојаву пожара 
 
 
 

Укупна цена: _______________________ без ПДВ-а 
 

Укупна цена :________________________ са ПДВ-ом 

Рок пружања услуге___________________ 

Услови и рок плаћања_____________________________ (не краће од 30 дана) 

 Рок важности понуде:__________________________ 
 
 

                                                                               Место и датум_______________________ 

*Упутство како да се попуни образац:  Понуђач мора у оквиру Обрасца понуде да попуни 
све ставке, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени.  
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

           Образац бр.4  

Р. бр. Структура трошкова припремања понуде 
Износ без 

ПДВ 
ПДВ Износ са 

ПДВом 

1     

2     

3     

4     

5     

УКУПНО    

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца  накнаду 
трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у обавези да 
понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са техничким  
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да попуни образац уносећи податке који се односе на 
трошкове припреме понуде уколико постоје. 
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ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
Број: 01- 
Дана: ____________.2020 
К р а г у ј е в а ц 
 

М О Д Е Л   УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 
  Уградња противпожарне централе и система аутоматске дојаве пожара за потребе Дома 
здравља Крагујевац   
 
 
 

1.  Дом здравља Крагујевац, ул. Краља Милутина бр. 1, ПИБ 101041243, кога  заступа 
директор, Др Василије Антић (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и  

 
  2. ______________________________ из _____________________Ул. 
_______________________ ПИБ________________________, кога заступа директор, 
_________________________ (у даљем тексту: пружалац услуге), са друге стране, закључују 
  
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је Уградња противпожарне централе и система аутоматске дојаве 
пожара за потребе Дома здравља Крагујевац  
 

Члан 2. 
Уговорне стране констатују: 
Да је Наручилац спровео поступак Јавне набавке мале вредности пружање услуга Уградња 
противпожарне централе и система аутоматске дојаве пожара за потребе Дома здравља 
Крагујевац а  у складу са чланом 53. Закона о јавним набавкама («Сл.гл.РС» бр. 68/2015). 
Да је Понуђач доставио понуду бр.___________ од _________2020.године, која у потпуности 
одговара захтевима из конкурсне документације. 
  

Члан 3. 
Предмет овог Уговора Уградња противпожарне централе и система аутоматске дојаве 
пожара за потребе Дома здравља Крагујевац, а у свему према понуди Понуђача бр._________ 
од __________2020.године, која је саставни део Уговора. 
 

Члан 4. 
Уговор се закључује на период  од дана закључивањаУговора до извршења уговорних обавеза 
 
                                                                           Члан 5. 
Наручилац је обавезан да извршене услуге Уградња противпожарне централе и система 
аутоматске дојаве пожара за потребе Дома здравља Крагујевац, плаћа по испостави 
фактуре Понуђача и то у року од  _______ дана од дана достављања фактуре и Записника о 
квантитативном и квалитативном пријему пружене услуге и материјала од стране овлашћеног 
представника наручиоца и представника пружаоца услуге. 
 
Наручилац ће плаћање вршити на рачун Пружаоца услуге бр. _________________ код 
Банке_______________ 
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Члан 6. 

Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор у случају да друга страна не 
испуњава или не благовремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
У намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу 
страну. 
Уговор ће се самтрати раскинутим по протеку 15 дана од дана пријема писаног обавештења. 
 

Члан 7. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
 

Члан 8. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно у супротном спорове ће 
решавати надлежни суд у Крагујевцу. 
 

Члан 9. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 10. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по два примерка. 
 

  Пружалац услуге,                     НАРУЧИЛАЦ, 

_______________________           Дом здравља Крагујевац, 

_______________________                                   Д и р е к т о р, 

_______________________                    Др Василије Антић 
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СПОРАЗУМ 

 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца Дом здравља Крагујевац, за јавну набавку услуга бр.8/2020 у поступку 
јавне набавке мале вредности- Уградња противпожарне централе и система аутоматске 
дојаве пожара за потребе Дома здравља Крагујевац, достављамо Споразум којим се 
међусобно и према наручиоцу  обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем: 
 

1. 

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем је 
Назив:   
 
Адреса:   

  

2. 

Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је 
Назив:   
 
Адреса:   

  

3. 

Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност 
понуде је 
Назив:   
 
Адреса:   
 
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро 
извршење посла је 
Назив:   
 
Адреса:   
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року је 
Назив:   
 
Адреса:    
 

  
 

4. 

Члан групе који ће издати рачун је 
Назив:   
 
Адреса:   
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5. 

Рачун на који ће бити извршено плаћање је 
Број рачуна:   
 
Банка:   
 

  

6. 

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
Назив члана групе понуђача Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
У _____, дана             године, Споразум потписали 
 
Назив члана групе понуђача: Потпис одговорног лица и печат     

члана групе понуђача: 
 

 
1. _____________________                                 ___________________________ 

потпис и М.П. 
         

2. _____________________                                ___________________________ 
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Укупан број страна Конкурсне документације  -26 

 

 
 


