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На основу члана 39.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 

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

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1810 

од 06.12.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1810/2 од 

06.12.2016. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности –набавка радова 

на проширењу стабилног ситема за дојаву пожара 

 

 ЈНМВ 19/16 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 
Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, 

рок за испоруку добара 
4 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
9 

IV Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона 11 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VI Образац понуде 23 

VII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 27 

VIII Образац трошкова припреме понуде 30 

IX Образац изјаве о независној понуди 31 

X Модел уговора 32 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке ЈНМВ 19/16 су радови на проширењу стабилног ситема за 

дојаву пожара. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 
 

 ОРН  45312100 - Радови на уградњи алармног противпожарног система 

 

3. Партије 

 

Набавка није обликовна у партије. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА, РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА 
 

 
Карактеристике и  квалитет  понуђених материјала која се испоручују и уграђују, морају у 

свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету, датим у обрасцу понуде или у 

техничкој документацији, у складу са  обавезујућим  стандардима за ту врсту производа и другим 

позитивним прописима из области предметних радова. 

Сви радови се морају извести у складу са прописаним стандардима, а уграђени материјали и 

опрема  се морају уградити у складу са упутствима произвођача.  

Радови се у понуди морају понудити и извести у назначеним јединицама мере, односно 

јединицама обрачунавања и на начин одређен прописима за одређене радове, упутствима 

произвођача и налозима лица за стручни надзор.  Никакве преправке јединица мере нису допуштене 

и такве понуде неће бити сматране као одговарајуће. Уколико понуђач има примедби на 

структуисање позиција из обрасца понуде, услед примене принудних прописа,  дужан је да са тиме 

писмено упозна наручиоца пре достављања понуде. Понуђач је у обавези да, поступајући са пажњом 

доброг стручњака, предвиди и у цену из понуде урачуна све технички неопходне а у позицијама 

непоменуте радове, и све услуге и сав материјал, који су неопходни да би се у целости  и квалитетно 

реализовала одређена позиција из обрасца понуде. Никакви непредвиђени радови по том основу нису 

дозвољени и наручилац их неће признати. Уколико има примедбе у том погледу понуђач је дужан да 

на то писменим путем укаже пре достављања понуде. 

Испорука и уградња материјала и извођење свих радова се врши на адреси наручиоца : 

Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада бр.15. 

 

Сво извођење радова  се мора вршити од стране стручног и оспособљеног особља, које испуњава 

прописане услове за обављање одређених врста радова, и да обезбеди да контролу извођења радова 

врши одговорни извођач радова одређен од стране извођача на прописан начин. 

Контролу обима и квалитета вршења радова у име наручиоца-инвеститора ће вршити лице које 

је наручилац одредио за стручни надзор над извођењем радова. Извођач је у обавези да  поступа по 

налозима стручног надзорника. Након окончања радова се врши преглед и примопредаја радова од 

стране заједничке комисије наручиоца и извођача радова на начин утврђен уговором, а пре 

испостављања окончане ситуације.  

За сав уграђени материјал приликом примопредаје радова морају бити приложени прописане 

декларације, сертификати, атести, извештаји о испитивањима, потврде о исправности или упутства 

за употребу и гарантни листови, уколико је прописима одређено њихово обавезно издавање.  
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Сви радови се изводе у складу са Динамичким планом радова, који је понуђач доставља уз 

понуду на свом меморандуму потписан и оверен од стране понуђачевог овлаћеног лица, и који је 

основ за процену наступања доцње извођача, евентуални раскид уговора и приступање реализацији 

средстава обезбеђења за добро извршење посла. 

Као случајеви “више силе”, због којих се може, уз писмени захтев извођача и одобрење 

наручиоца, продужити рок извођења радова су: природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, мере 

из аката надлежних органа за које нема кривице извођача, закашњење у увођењу извођача у посао и 

слично према прихваћеним правним стандардима и судској пракси. Као “виша сила” се не може 

сматрати кашњење у испоруци материјала. Евентуално продужење рока се врши закључењем анекса 

уговора након спроведене процедуре из Закона о јавним набавкама.  

Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде у саставу конкурсне документације опредељено одреди 

рок за који даје гаранцију за квалитет радова и уграђеног материјала, а тај рок мора бити у оквирима 

прописима одређених рокова за предметну врсту радова. Обавезе отклањања грешака у гарантном 

року спадају у обавезе извођача радова након извршене примопредаје, и у случају да извођач не 

поступи по споразуму о начину отклањања грешака, који закључују наручилац-инвеститор и извођач, 

наручилац има право да једнострано раскине уговор и приступи реализацији наплате уговорне казне 

и достављеног средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду. Понуђач нуди 

јединствени рок који обухвата и рокове гаранције за уграђена добра и за изведене радове, а који мора 

бити најмање исти као рок одређен прописима  

 

У случају утврђених недостатака у квалитету  уграђених добара или изведених радова, наручилац 

је у обавези .да се писаним путем обрати извођачу, који је дужан да приступи отклањању грешке у 

складу са споразумом о начину отклањања грешака у гарантном периоду и прописима о заштити 

потрошача. 
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Пројекат - Набавка радова 

на проширењу стабилног ситема за дојаву пожара  

у објекту ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР – НИШ 

 

УВОД 

Овим предмером и предрачуном предвиђено је: 

 испорука основног материјала наведеног у позицијама, 

 испорука монтажног (помоћног) материјала потребног за комплетну израду инсталација и 

постројења (држачи, одстојници итд) 

 уградња основног материјала на начин описан у позицијама и уз помоћ монтажног 

материјала, 

 повезивање, испитивање инсталације и постројења и пуштање у исправан рад, 

 довођење у исправно (првобитно) стање свих оштећених места на већ изведеним 

инсталацијама и конструкцијама, 

Цена сваке позиције обухвата: 

 набавну цену, транспорт и осигурање до градилишта основног материјала, 

 набавну цену, транспорт и осигурање до градилишта монтажног (помоћног) материјала, 

 израду евентуално потребне радионичке документације коју ради извођач, 

 обрада водова и каблова на њиховим крајевима и извршеним повезивањем истих на оба 

краја, 

 -спитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталације и постројења наведених 

у позицијама. Уколико инвеститор сам набавља основни материјал, онда цена позиције 

садржи све остало изузев цене транспорта и осигурања основног матеијала. 

 Сав уграђени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати важећим прописима. 

Сви радови морају бити изведени са стручном радном санагом и у потпуности према 

важећим техничким прописима за предметну врсту радова. 

 Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад, израда пројекта 

изведеног објекта (ПИО) и предаја кориснику. 

 Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала 

дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно 

материјал, али под условом да та опрема има исте електротехничке и конструктивне 

карактеристике као и наведена опрема и да заовољава извршене прорачуне, што потврђује и 

оверава стручно лице инвеститора - надзорни орган. 

 Технички опис са условима је саставни део овог предмера и предрачуна. 

 

 

 

Напомена: 

Обавеза приликом попуњавања предмера: Свако ко попуњава тендер са ценама за понуду, 

ОБАВЕЗНО да у колони Износ провери да ли су све појединачне цене позиције урачунате у суму 

сабирака за сваку појединачну позицију и то исто проверити у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ као коначни 

збир свих позиција. 
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Позиција ОПИС Ј.М. Количина 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Proširenje centrale za dojavu požara ALPHA 2100-2L: 

sa 2 adresne linije (petlje), ugrađena centralna 

upravljačka jedinica ALPHA 2100-MCU i 2 modula 

ALPHA 2100-LCU u kućištu CS2100-8L/B, 

mogućnost proširenja do 8 petlji (ukupno 4 modula 

ALPHA 2100-LCU) u okviru istog kabineta, do 32 

petlje eksterno, do 127 adresna elementa po petlji, 4 

kontrolisana izlaza za sirene I 4 digitalna ulaza po LCU 

modulu, grafički LCD displej 240 x 128 pixels (16 x 40 

karaktera) sa LED pozadinskim osvetljenjem, sat 

realnog vremena, memorisanje do 2000 poslednjih 

događaja u NV memoriji, opcioni serijski interfejsi tipa  

RS233 / RS485 / USB / Ethernet za vezu sa eksternim 

uređajima, punjač baterije 27.3 V/2.4A, rezervno 

baterijsko napajanje 2x12V/18Ah, deklaracija o 

usaglašenosti shodno zakonskim propisima Republike 

Srbije (proizvođač QUADEL)) 

Adresni linijski modul ALPHA 2100-LCU: 2 

adresne linije (petlje), do 127 adresnih elemenata po 

petlji, 4 kontrolisana izlaza za sirene, 4 digitalna 

ulaza (proizvođač QUADEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 

 

2. 

Adresibilni ručni javljač HCP-E(SCI) sa ugrađenim 

izolatorom kratkog spoja i sa doznom SR za nazidnu 

montažu, LPCB i VdS atest (proizvođač HOCHIKI 

Japan) 

 

ком 

 

61.00 

3. Zaštitni poklopac za ručne javljače HCP-E od providne 

plastike PS200 

ком 61.00 

 

 

 

4. 

Analogno adresibilni optički detektor dima ALN-EN: 

individualno podešavanje praga osetljivosti u %/m, 

auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" 

tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste 

dimova, LPCB I VdS atest (proizvođač HOCHIKI  

Japan) 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

337.00 

 

5. 

Standardno podnožje adresibilnih detektora YBN-R/3 

(proizvođač HOCHIKI  Japan) 

 

ком 

 

337.00 

6. Izolator kratkog spoja YBN-SCI-OEM, montaža na 

podnožje YBN-R/3 (proizvođač HOCHIKI Japan) 

ком 3.00 

7. Adapter podnožja za nazidnu montažu YBD-RA ком 337.00 
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8. 

Modul za kontrolu sirena CHQ-DSC+: 2 izlaza 

24VDC/1A za sirene sa kontrolom integriteta linije, 

ulaz za kontrolu ispravnosti napajanja, posebno kućište, 

mrežno I rezervno napajanje 24V/1.2Ah (proizvođač 

HOCHIKI – QUADEL) 

 

 

ком 

 

 

5.00 

 

 

9. 

Adresibilni relejni modul CHQ-MRC2(SCI)/BBOX: 

jedan relejni izlaz sa beznaponskim kontaktima 

opteretivosti 230V/5A, jedan ON/OFF ulaz, ugrađen 

izolator kratkog spoja, IP 54, u  kućištu za nazidnu 

montažu (proizvođač HOCHIKI Japan) 

 

 

ком 

 

 

10.00 

 

 

10. 

Alarmna sirena sa bljeskalicom za unutrašnju montažu 

BANSHEE LITE: 110dB(A) na 1m, izbor 32 razlicita 

tona. Radni napon od 9V do 30V, potrosnja  46mA do 

70mA, zavisno od izabranog tona (proizvođač Hosiden 

Besson UK). 

 

 

ком 

 

 

49.00 

11. Paraleni indicator QIP-3 – QUADEL ком 260 

 

12. 

Signalni kabl JH-(St)H 2x2x0,8mm za detektore i ručne 

javljače   Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti  

prema DIN 4102T12 i IEC 60331 

 

м 

 

4,000.00 

 

13. 

Vatrootporni kabl JE-H-(St)H 2x2x0,8mm FE 180/E30 

za sirene. Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti  

prema DIN 4102T12 i IEC 60331 

 

м 

 

980.00 

14. Vatrootporne obujmice sa anker šrafom tip 733, OBO 

Beterman 

ком 3,266.00 

 

15. 

Obujmica halogen free 2037 6-13 LGR OBO 

Betterman Napomena u cenu uračunati nabavku tipla , 

šrafa i samoureznog šrafa za montažu. 

 

ком 

 

10,000.00 

 

 

16. 

Извршити крпљење, гипсирање и малтерисање 

отвора и зидова који су оштећени приликом 

извођења радова на електричним инсталацијама и 

одвожење шута ван градилишта до 5км. Плаћа се 

паушално. 

 

 

пауш 

 

 

1.00 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 

 

1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично 

дело преваре; 

1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

1.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то: 

 

1) Решење за обављање послова пројектовања  посебних система и мера заштите 

од пожара и то израде пројеката стабилних система за дојаву пожара,  

због израде пројекта изведеног објекта (ПИО) 

 

2) Решење за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од 

пожара   и то стабилних система за дојаву пожара. 

Доказ:фотокопија тражених решења. 

 

СВИ НАВЕДЕНИ ДОКАЗИ МОРАЈУ БИТИ ВАЖЕЋИ У ТРЕНУТКУ 

ОТВАРАЊА ПОНУДЕ 

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тач.1) до 4)Закона и услов 

из члана 75.став1. тачка 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75.став1.тач.1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно. 

Услов из члана 75.  став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл.77.став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу IV), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, коју доставља у виду неоверене 

копије.  

Изјава мора да буде потписана од странео влашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац 

изјаве подизвођача, дат је у поглављу V),  потписану  од  стране  овлашћеног  лица 

подизвођача и оверену печатом. 

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

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року , који не може бити краћи од 5 дана, не 

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

одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

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

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

документује на прописани начин. 

 

  



Геронтолошки центар Ниш – ЈНМВ 19/16 
 

______________________________________________________________________________       

     Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 19/16                   11/35 

 

IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач ______________________________________________________________________  

(навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке радова – на проширењу стабилног ситема за дојаву пожара 

– ЈНМВ 19/16, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:  

 

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

регистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није oсуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе 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 за 

предметну јавну набавку; 

 

 

Место:_____________                                                              Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.     _____________________ 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ____________________________________________________________________  

(навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке радова – на проширењу стабилног ситема за дојаву пожара 

– ЈНМВ 19/16 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе 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 за предметну јавну набавку; 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.    _____________________ 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

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

да се први пут отвара. 

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада бр. 15 Ниш,са 

назнаком: ”Понуда за јавну набавку радова – проширењу стабилног ситема за дојаву 

пожара – ЈНМВ 19/16- НЕ ОТВАРАТИ”.  Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 14.12.2016.године до 09:00 часова. 

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

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

редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде. 

Јавно отварање понуда ће се обавити 14.12.2016.године са почетком у 09 часова и 15 

минута у просторијама Геронтолошког центра Ниш, ул.Радних бригада бр.15 у Нишу. 

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

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

неблаговременом.Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде 

 Образац структуре понуђене цене 

 Изјава о независној понуди 

 Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона 

 Модел уговора 

 Решење за обављање послова пројектовања  посебних система и мера заштите од 

пожара и то израде пројеката стабилних система за дојаву пожара,  

 због израде пројекта изведеног објекта (ПИО) 

 Решење за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара   

и то стабилних система за дојаву пожара. 

 Доказ:фотокопија тражених решења. 

 Поднети докази морају да буду важећи у тренутку отварања понуда. 
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар 

Ниш, Радних бригада бр. 15 Ниш, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набаву радова – проширење стабилног ситема за дојаву пожара  

– ЈНМВ 19/16- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – проширење стабилног ситема за дојаву 

пожара  – ЈНМВ 19/16- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – проширење стабилног ситема за дојаву 

пожара  – ЈНМВ 19/16- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – проширење стабилног ситема за 

дојаву пожара – ЈНМВ 19/16- НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да 

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

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

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

понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

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

набавци. 

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

наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, 

саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 

члана 81.ст. 4. тач. 1)и2) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

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

у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглавља IV). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

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

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

 

Рок плаћања: Понуђачу ће бити исплаћен аванс у висини од 100% уговорене суме, у 

року до 30 дана од дана потписивања Уговора и доставе уговорених средстава обезбеђења. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

   

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

 8.3. Захтев у погледу гарантног рока: 

 

Гарантни рок не  може  бити краћа од  24 месеци од дана  завршетка пријема радова. 

 

 8.4. Захтев у погледу рока завршетка радова: 

 
Рок за извођење радова не може бити краћи 20 дана ни дужи од  60 дана од дана увођења 
у посао . Понуђач почиње са радовима са уплатом аванса. 

 

8.5. Други захтеви 

 

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави динамички план радова. 

 Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком тренутку 

до закључења уговора о набавци под условима из  Закона о јавној набавци. 

 Понуђач извршење својих обавеза може започети тек по пријема обавештења о  

увођењу у посао  

 Наручилац упозорава понуђаче да имају у виду да ће корисници током радова бити 

у павиљонима и кругу установе  и да време извођење радова је током дана од  7 до 

15 сати. 

 Наручилац не може да ремети режим дана рада са корисницима и не преузима 

одговорност за нанету штету опреми, материјалу, изведеним радовима или 

раднисцима извођача које нанесу корисници на смештају. 

 Извођач је у обавези да преузме све мере заштите градилишта, опреме ,материјала 

и запослених од корисника. 

 У случају да надлежно Министарство не изврши пренос средстава из било ког 

разлога уговор са изабраним понуђачем  ће бити раскинут и наручилац неће 

сносити било какве трошкове због раскида уговора које је понуђач имао до увођења 

у посао. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим 

да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

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

Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада бр. 15, 18 000 Нишили путем електронске поште 

на e-mail: sanja.stojancic@gcnis.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 19/16”. 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 

да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

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

20.Закона. Пријем путем електронске поште врши се радним данима од 07:00 до 15:00 часова. 

 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93.Закона). 

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 

поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид). 

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

  Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 
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14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок гаранције од дана 

примопредаје радова. 

Услучају истог понуђеног рока гаранције, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио краћи роки завршетка радова. 

 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, 

дат је у поглављу IV конкурсне документације). 

 

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

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

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

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 

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

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

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом 

на e-mail: sanja.stojancic@gcnis.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 

наручиоца. 

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

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

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

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

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

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. ЗЈН 
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указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

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

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

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

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

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

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

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

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

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

набавке у складу са одредбама члана 150.овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

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

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

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

 

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

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

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога; 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Геронтолошки центар Ниш; јавна набавка ЈНМВ 19/16 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 

имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 

Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 

прописом. 

 

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

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 

 Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану 

у складу са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 

5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи 

од отварања понуде; 

 Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-

а, без сагласности понуђача може поднети на наплату; 

 Потврду о регистрацији менице; 

 Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана, од дана закључења уговора. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

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 и не достави предвиђено средство 
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финасијског обезбеђења за: авасно плаћање, добро извршење уговорене обавезе и период 

гаранције. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем.  

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива 

 

Изабрани  понађач је дужан да достави у тренутку потписивања Уговора 

Средство финансијског обезбеђења за уговорени аванс 

 

 Меницу са назначеним номиналним износом од 100% од уговореног аванса, 

оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу 

са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и 

„Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011), са рокомважностикојије3 0 

(тридесет)данадужиодистекарока за коначноизвршењепосла; 

 Менично овлашћење да се меницa у износу од 100% од вредности уговораса ПДВ-

ом, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења 

уговорних обавеза по закљученом уговору; 

 Потврду о регистрацији менице; 

 Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана, од дана закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача.  

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не 

испуни уговорне обавезе. 

 

Средство финансијског обезбеђењаза добро извршење посла 

 

 Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора, 

оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу 

са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и 

„Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011), са рокомважностикојије30 

(тридесет)данадужиодистекарока за коначноизвршењепосла; 

 Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора, без 

сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору; 

 Потврду о регистрацији менице; 
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 Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана, од дана закључења уговора. 

 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико 

понуђач не испуни уговорне обавезе. 

 

Изабрани  понађач је дужан да достави при примопредаји радова 

Средство финансијског обезбеђења за период гаранције 

 

 Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора, 

оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу 

са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и 

„Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека 

рока гаранције уговора; 

 Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора, без 

сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору; 

 Потврду о регистрацији менице; 

 Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана, од дана закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача.  

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не 

испуни уговорне обавезе. 

Понуђач може да достави једну меницу за: озбиљност понуде,  добро извршење посла 

и отклањање недостатака у гарантном року. 

 Меница за уговорени Аванс се доставља посебно 

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона. 

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

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на проширењу 

стабилног ситема за дојаву пожара ЈНМВ 19/16 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Набавка радова на проширењу стабилног ситема за 

дојаву пожара  - ЈНМВ 19/16 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  

Понуђачу ће бити исплаћен аванс у висини од 100% 

уговорене суме, у року до 30 дана од дана 

потписивања Уговора и доставе уговорених 

средстава обезбеђења 

Рок важења понуде (мин. 60 дана) _____________ 

Гарантни рок : минимум 24 месеци _____________ 

Рок за извођење радова не може 
бити краћи 20 дана ни дужи од  60 
дана од дана увођења у посао . 
Понуђач почиње са радовима са 
уплатом аванса. 

_____________ 

 Року коме је понуђеч дужан да се 

одазове  на рекламацију у 

гарантном року 

 

1 дан од пријема рекламације 

Место и начин испоруке Геронтолошки центар Ниш,Радних бригада бр.15 

 

 

 

Датум         Понуђач 

М. П. 

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

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

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII ОБРАЗАЦ СРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ 

 
 

Позиција 

 

ОПИС 

 

Ј.М. 

 

Количина 

Цена 

по јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

Цена по 

јед. мере 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6=4*5 7=5+пдв 8=4*7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Proširenje centrale za dojavu 

požara ALPHA 2100-2L: sa 2 

adresne linije (petlje), ugrađena 

centralna upravljačka jedinica 

ALPHA 2100-MCU i 2 modula 

ALPHA 2100-LCU u kućištu 

CS2100-8L/B, mogućnost 

proširenja do 8 petlji (ukupno 4 

modula ALPHA 2100-LCU) u 

okviru istog kabineta, do 32 

petlje eksterno, do 127 adresna 

elementa po petlji, 4 

kontrolisana izlaza za sirene I 4 

digitalna ulaza po LCU modulu, 

grafički LCD displej 240 x 128 

pixels (16 x 40 karaktera) sa 

LED pozadinskim osvetljenjem, 

sat realnog vremena, 

memorisanje do 2000 

poslednjih događaja u NV 

memoriji, opcioni serijski 

interfejsi tipa  RS233 / RS485 / 

USB / Ethernet za vezu sa 

eksternim uređajima, punjač 

baterije 27.3 V/2.4A, rezervno 

baterijsko napajanje 

2x12V/18Ah, deklaracija o 

usaglašenosti shodno 

zakonskim propisima Republike 

Srbije (proizvođač QUADEL)) 

Adresni linijski modul 

ALPHA 2100-LCU: 2 adresne 

linije (petlje), do 127 adresnih 

elemenata po petlji, 4 

kontrolisana izlaza za sirene, 

4 digitalna ulaza (proizvođač 

QUADEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 

      

 

2. 

Adresibilni ručni javljač HCP-

E(SCI) sa ugrađenim izolatorom 

kratkog spoja i sa doznom SR 

za nazidnu montažu, LPCB i 

VdS atest (proizvođač 

HOCHIKI Japan) 

 

ком 

 

61.00 
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3. Zaštitni poklopac za ručne 

javljače HCP-E od providne 

plastike PS200 

ком 61.00       

 

 

 

4. 

Analogno adresibilni optički 

detektor dima ALN-EN: 

individualno podešavanje praga 

osetljivosti u %/m, auto-

kompenzancija zaprljanosti, 

"flat response" tehnologija, 

gotovo podjednaka osetljivost 

na sve vrste dimova, LPCB I 

VdS atest (proizvođač 

HOCHIKI  Japan) 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

337.00 

      

 

5. 

Standardno podnožje 

adresibilnih detektora YBN-R/3 

(proizvođač HOCHIKI  Japan) 

 

ком 

 

337.00 
      

6. Izolator kratkog spoja YBN-

SCI-OEM, montaža na 

podnožje YBN-R/3 (proizvođač 

HOCHIKI Japan) 

ком 3.00       

7. Adapter podnožja za nazidnu 

montažu YBD-RA 

ком 337.00       

 

 

8. 

Modul za kontrolu sirena CHQ-

DSC+: 2 izlaza 24VDC/1A za 

sirene sa kontrolom integriteta 

linije, ulaz za kontrolu 

ispravnosti napajanja, posebno 

kućište, mrežno I rezervno 

napajanje 24V/1.2Ah 

(proizvođač HOCHIKI – 

QUADEL) 

 

 

ком 

 

 

5.00 

      

 

 

9. 

Adresibilni relejni modul CHQ-

MRC2(SCI)/BBOX: jedan 

relejni izlaz sa beznaponskim 

kontaktima opteretivosti 

230V/5A, jedan ON/OFF ulaz, 

ugrađen izolator kratkog spoja, 

IP 54, u  kućištu za nazidnu 

montažu (proizvođač HOCHIKI 

Japan) 

 

 

ком 

 

 

10.00 

      

 

 

10. 

Alarmna sirena sa bljeskalicom 

za unutrašnju montažu 

BANSHEE LITE: 110dB(A) na 

1m, izbor 32 razlicita tona. 

Radni napon od 9V do 30V, 

potrosnja  46mA do 70mA, 

zavisno od izabranog tona 

(proizvođač Hosiden Besson 

UK). 

 

 

ком 

 

 

49.00 

      

11. Paraleni indicator QIP-3 – 

QUADEL 

ком 260     
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12. Signalni kabl JH-(St)H 

2x2x0,8mm za detektore i ručne 

javljače   Kablovi poseduju 

ispravu o usaglašenosti  prema 

DIN 4102T12 i IEC 60331 

 

м 

 

4,000.00 
      

 

13. 

Vatrootporni kabl JE-H-(St)H 

2x2x0,8mm FE 180/E30 za 

sirene. Kablovi poseduju 

ispravu o usaglašenosti  prema 

DIN 4102T12 i IEC 60331 

 

м 

 

980.00 
      

14. Vatrootporne obujmice sa anker 

šrafom tip 733, OBO Beterman 

ком 3,266.00       

 

15. 

Obujmica halogen free 2037 6-

13 LGR OBO Betterman 

Napomena u cenu uračunati 

nabavku tipla , šrafa i 

samoureznog šrafa za montažu. 

 

ком 

 

10,000.00 
      

 

 

16. 

Извршити крпљење, 

гипсирање и малтерисање 

отвора и зидова који су 

оштећени приликом извођења 

радова на електричним 

инсталацијама и одвожење 

шута ван градилишта до 5км. 

Плаћа се паушално. 

 

 

пауш 

 

 

1.00 

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА  СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А   

 ПДВ  20%   

 УКУПНО СА ПДВ-ом   

Словима : 

____________________________________________________________________(без пдв-а) 

____________________________________________________________________(са пдв-ом)  

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

 Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а; 
2) у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а и то као производ количине (износ у колони 4) и цене по јединици мере без ПДВ-а 

(износ у колони 5); 

3) у колони  7. уписати понуђену цену по јединици мере са ПДВ-ом и то тако што ће јединичну цену без ПДВ-а увећати за износ ПДВ-

а (ово важи само за понуђаче који су у систему ПДВ-а) 

4) у колони 8. уписати  укупну  цену са ПДВ-ом и то и то као производ количине (износ у колони 4) и цене по јединици мере са ПДВ-

ом (износ у колони 7). 

 

Датум: 
М.П. 

  

 

Потпис понуђача 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач 

 

______________________________________________________________________________ 

         (уписати назив понуђача) 

 

Доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,  

(уписати назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара – Набавку радова – проширењу стабилног ситема за дојаву 

пожара  - ЈНМВ 19/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона 

којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82.став 1. тачка 2. Закона. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

  



Геронтолошки центар Ниш – ЈНМВ 19/16 
 

______________________________________________________________________________       

     Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 19/16                   32/35 

 

 

X МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
    

 

 

Закључен дана, ________.2016.године, између: 

 

 

1.Геронтолошки центар Ниш, ул. Радних бригада бр. 15 Ниш,ПИБ 100617036, матични 

број 07174853, кога заступа вршилац дужности директора Драган Милетић, са једне стране, 

(у даљем тексту – Наручилац)и: 

 

 

2. _____________________________ ПИБ: ______________, матични број:______________, 

бр. рачуна____________________ кога заступа ___________________________, са друге 

стране (у даљем тексту –Понуђач), о следећем: 

 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране овим уговором регулишу међусобна права и обавезе, настале на 

основу јавне набавке ЈНМВ 19/16 од стране наручиоца и понуде понуђача за набавку радова 

– проширење стабилног ситема за дојаву пожара. 

 

Члан 2. 
 

Предмет уговора је набавка радова на проширењу стабилног ситема за дојаву пожараза 

потребе Геронтолошког центра Ниш у складу са понудом  понуђача бр._____________  од  

______________.2016.год. који су саставни део Уговора. 

.     

 

Члан 3. 
 

Вредност јавне набавке добара износи:   _______________  динара без пдв-а, односно 

__________________ динара са пдв-ом. 

Наручилац ће 100% од вредности на име аваса уплатити понуђачу. 

Начин плаћања: у року до 30 дана од дана потписивања уговора и доставе уговорених 

средстава обезбеђења. 

 

Члан 4. 
 

Понуђач се обавезује да своју обавезу изврши у року од _________ дана по уплати Аванса и 

увођењу у посао, Фцо наручилац. 

Понуђач даје гаранцију од ______________ месеци. 

Понуђеч је у обавези да кварове отклони у року од 1 дана од пријема рекламације. 
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Члан 5. 

 

  Понуђени родови морају бити усклађени са законима  и стандардима важећим на 

територији Републике Србије и понуђач мора изврши радове и  испоруци добара наручиоцу 

преда и одговарајућу документацију из које ће се видети карактеристике испоручених 

радова, добара, атесте, гаранције и друго 

У случају да понуђач не поступи у складу са одредбама претходна два става 

наручилац има право да одбије пријем а сви трошкови који настану тим поводом падају на 

терет понуђача. 

Ако понуђач својом кривицом  касни са извршењем својих обавеза наручилац има 

право да умањи понуђачево потраживање по овом Уговору за 0,2% за сваки дан понуђачевог 

закашњења. 

 

Члан 6. 

 

Изабрани  понађач је дужан да достави у тренутку потписивања Уговора 

Средство финансијског обезбеђења за уговорени аванс 

 

1) Меницу са назначеним номиналним износом од 100% од уговореног аванса са ПДВ-ом, 

оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу 

са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и 

„Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011), са рокомважностикојије30 (тридесет)данадужиодистекарока 

за коначноизвршењепосла; 

2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 100% од вредности уговора са ПДВ-ом, 

без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору; 

3) Потврду о регистрацији менице; 

4) Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана, од дана закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не 

испуни уговорне обавезе. 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

 

1) Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора, 

оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу 

са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и 



Геронтолошки центар Ниш – ЈНМВ 19/16 
 

______________________________________________________________________________       

     Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 19/16                   34/35 

 

„Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011), са рокомважностикојије30 (тридесет)данадужиодистекарока 

за коначноизвршењепосла; 

2) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора, без 

сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору; 

3) Потврду о регистрацији менице; 

4) Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана, од дана закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.   

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не 

испуни уговорне обавезе. 

 

Изабрани  понађач је дужан да достави при испоруци 

 

Средство финансијског обезбеђења за период гаранције Меницу са назначеним 

номиналним износом од 10% од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47.а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 

31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница 

и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана 

дужи од истека рока гаранције уговора; 

1) Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора, без 

сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору; 
2) Потврду о регистрацији менице; 

3) Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана, од дана закључења уговора. 

  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног  за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не 

испуни уговорне обавезе. 

 

 Понуђач може да достави једну меницу за: добро извршење посла и отклањање 

недостатака у гарантном року. 
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 Меница за уговорени Аванс се доставља посебно 

 

Наручилац ће уновчити  Средства финасијског обезбеђења дату уз понуду уколико: 

Понуђач након  позива Наручиоца у року од 1 дан не отклони уочени недостатке у 

гарантном периоду. 

 

Члан 7. 

 

У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се 

позитивни законски прописи. 

У случају несагласности између Позива наручиоца и Понуде понуђача, уговоне 

стране су сагласне да су меродавне одредбе Позива наручиоца.  

У случају нејасноћа при тумачењу Позива наручиоца уговорне стране су сагласне да 

је меродавно тумачење наручиоца.  

Све евентуалне спорове у вези са извршењем уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно, а ако до споразума не дође, надлежан је надлежни суд у Нишу. 

 

 

Члан 8. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свакој уговорној 

страни припадају по 2(два) примерка. 

 

 

 

         Наручилац,              

Геронтолошки центар Ниш 
         вд. директора,                                                                               Понуђач, 

 

 _________________________                                                      _______________________    

Драган Милетић        М.П.     М.П.         потпис овлашћеног лица 


