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         ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 
                                                                              ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

                                                                                              ''ЈУГОИСТОК'' д.о.о. НИШ                                                                                                                         
                     " ЕЛЕКТРОТИМОК“ ЗАЈЕЧАР 

Број: 15771/4 
Датум:25.11.2013. год.                                                                             QF-E-008 

 

 

ПД ЈУГОИСТОК НИШ 

Огранак Електротимок Зајечар 

Трг Ослобођењ 37 

19000 Зајечар 

019 422 722 

 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА - набавка добaрa са рaдовима, у отвореном поступку: 
рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање 
објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000 

 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЗЈН 14/13 
 
 
 

Рок за достављање понуда: 27.12.2013. године до 11 : 00 часова 
Термин отварања понуда: 27.12.2013. године 12  : 00 часова у управној згради 
Огранка Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37 у Зајечару, у сали за састанке на 
другом спрату 
Позив за подношење понуда објављен на Порталу управе за јавне набавке 
27.12. 2013. године 

 
 

новембар,  2013. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.  
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима  
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености  услова („Сл.  гласник  РС”  бр. 29/2013),  Одлуке  о  покретању 
поступка  јавне  набавке  број ЗЈН 14/13, бр. 15771/1 од 07.11.2013. године,  и   
Решења   о   образовању   комисије   за   јавну набавку ЗЈН 14/13  бр. 15771/2 од 
07.11.2013. године, припремљена је:  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку добaрa са рaдовима, у отвореном 

поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање 
објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „ Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000 

ЗЈН бр. 14/13  

Конкурсна документација садржи:  

Поглавље Поглавље Страна 

l Општи подаци о јавној набавци 4/72 

ll Подаци о предмету јавне 
набавке 

5/72 

lll Врста, техничке карактеристике, 
квалитет, количина  
и   опис   добара,   радова   
или   услуга,   начин  
спровођења   контроле   и   
обезбеђења   гаранције  
квалитета,  рок  извршења,  
место  извршења  или 
 испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и 
сл. 

6/72 

lV Техничка   документација   и   
планови,   односно 
документација  

15/72 

V Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл.75.  и
 76.  Закона  и  упутство  
како  се  доказује
 испуњеност тих услова 

20/72 

Vl Упутство понуђачима како да 
сачине понуду 

28/72 
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Vll 
Образац понуде са Образцем 
списка извршених радова, 
техничке опремљености и 
кадровске опремљености 

 

41/72 

Vlll Модел уговора 48/72 

lX Образац структуре ценe са 
упутством како да се попуни 

55/72 

X Образац трошкова припреме 
понуде 

62/72 

Xl Образац изјаве о независној 
понуди 

63/72 

Xll Образац изјаве о поштовању 
обавеза из чл. 75. ст.  2. 
Закона 

64/72 

Xlll Образац Изјаве о прихватању 
услова из позива 

65/72 

XlV Средство финансисјког 
обезбеђења за озбиљност 
понуда 

66/72 

XV Средство финансисјког 
обезбеђења за добро 
извршење посла 

67/72 

XVl Средство финансисјког 
обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року 

68/72 

XVll Образац споразума којим се 
поннуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке 

69/72 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 
1. Подаци о наручиоцу  
Наручилац: ПД Југоисток Ниш, Огранак Електротимок Зајечар 
Адреса: Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар 
Интернет страница: www.jugoistok.com 
2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи у  отвореном  поступку,  у  складу  са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
3. Предмет јавне набавке  
Предмет   јавне   набавке   бр. ЗЈН 14/13 су добaрa са рaдовима, у отвореном 
поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање 
објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000. 
 
4. Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:Драган Рапаић, дипл.ел.инж. Председник комисије 
предметне јавне набавке 
Е - mail адреса: rapa@elektrotimok.rs 019 442 681  
 
6. Процењена вредност јавне набаваке износи 2.360.000,00 динара без ПДВ-а.  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 
 
1. Предмет јавне набавке  

Предмет  јавне  набавке  бр. ЗЈН 14/13 су добaрa са рaдовима, у 
отвореном поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у 
Зајечару и одржавање објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и 
„Мосна“ – 31700000. 

2. Партије  
Напомена:  
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.   
 
3. Врста оквирног споразума  
Напомена:  
Наручилац   не спроводи   поступак   јавне   набавке   ради   
закључења оквирног споразума.  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  

lll 1. 
 
А САНАЦИЈА  ТС 35/10 kV ''МОСНА'', ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 
  
I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 
 

1. Демонтажа и поновна монтажа олучних вертикала на објекту (ком. 8), са демонтажом 
и поновном монтажом укрсних комада громобранске инсталације на местима спојева 
са вертикалним олуцима. 

       Предвидети и уградњу нових држача за вертикалне олуке као и нове завртњеве са 
матицама за укрсне комаде.   
Сва случајна оштећења која буду настала на олуцима у току извођења радова, извођач је 
дужан да санира о сопственом трошку. 

  
47м  
 
II ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ И ЦЕВАСТА СКЕЛА 
 

2. Монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле по пропису. 
474 м2 
 
3. Обијање оштећених делова фасаде на местима олучних вертикала, прикупљање и одвоз 
шута. 
Колико је могуће,  обијање извести са правилним одсецањем ивица, како би обијени 
делови били мање уочљиви након санације и бојења фасаде. 
44 м2 
 
4. Местимично крпљење обијених делова фасаде цементним малтером. 
44 м2 
 
5. Чишћење фасаде трафостанице стругањем челичним четкама, продувавање прашине 
ваздухом под притиском и прање комплетне фасаде водом. 
474 м2 
 
6. Бојење фасаде трафостанице у два тона, дисперзионом бојом. 
Фасадну површину пре бојења грундирати у два премаза, а затим нанети боју на фасаду, 
такође у два премаза. Ивице различитих тонова извући прецизно. Пре почетка бојења 
урадити и пробне узорке. 
474 м2 
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III MO ЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 
7. Монтажа и демонтажа помоћне цевасте скеле у објекту, за рад у просторијама. 
Обрачун по м2 површине пода. 
135 м2 
 
8. Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије ради заштите ћелија и опреме 
унутар трафостанице. 
Сва евентуална прљања и оштећења падају на терет извођача. 
135 м2 
 
9. Скидање масне боје са унутрашњих зидова и плафона просторије за смештање аку-
батерија стругањем и паљењем, прикупљање и одвоз шута. 
20 м2 
 
10. Стругање оштећеног кречног млека са унутрашњих зидова и плафона, прикупљање и 
одвоз шута. Стругање извести уз правилно одсецање ивица, како би остругани делови 
били мање уочљиви након бојења. Процена: 50% од укупне површине унутрашњих 
зидова. 
388 м2 
 
11. Лечење флека од буђи и плесни одговарајућим средствима. Процена: 5% од укупне 
површине унутрашњих зидова. 
40 м2 
 
12. Глетовање унутрашњих зидова трафостанице, са употребом скеле за унутрашње 
радове.  Висина плафона у највишем делу износи око h=6,50 м Процена: 20% од укупне 
површине унутрашњих зидова. 
155,20 м2 
 
13. Бојење унутрашњих зидова полудисперзијом 2х у бело. 
776 м2 
 
14. Бојење носача одводника пренапона са свим потребним предрадњама, бојом за метал 
2х у тону по избору инвеститора. 
8 ком. 
 
IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 
 
15. Набавка материјала, израда и монтажа штуцне од поцинкованог лима дебљине 0,60 

мм за везу водоскупљача са фасадним продорима лежећих олука, како би се 
елиминисало влажење фасаде на местима олучних вертикала. 

Штуцна је спојена за олук водонепропусном везом. 
8 ком. 
 
16. Набавка материјала, израда и уградња опшивке од поцинкованог пластифицираног 
лима на споју зида и ТР-лима, развијене ширине Рш=80 цм, са демонтажом и поновном 
монтажом громобранске траке. 
5,5 м 
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17. Набавка и уградња нових матица са подложним плочицама за ТР-лим. 
Приликом уградње посебно водити рачуна да не дође до оштећења кровног покривача од 
ТР-лима. Сва евентуална оштећења која буду настала у току извођења радова и 
евидентирана од стране надзорног органа, извођач је дужан да санира о свом трошку. 
100 ком. 
 
Б САНАЦИЈА  ТС 35/10 kV ''КРЕПОЉИН'', ОПШТИНА ЖАГУБИЦА 
 
I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 
 
18. Монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле. 
126 м2 
 
19. Демонтажа постојеће громобранске инсталације, са одлагањем на место које одреди 
инвеститор. 
66 м 
 
20.Демонтажа лимених опшивки салонита и атике, утовар у камион и одвоз. 
18 м 
 
21. Демонтажа кровног покривача од салонита, спуштање у камион и одвоз на депонију 
до 15 км 
102 м2 
 
22. Демонтажа попречних кровних летви, утовар у камион и одвоз на депонију до 5 км. 
Летве су на међусобном растојању од 1,05 м 
102 м2 
 
23. Демонтажа подужних кровних летви у перлиту, утовар у камион и одвоз на депонију 
до 5 км. Подужне летве су на међусобном растојању од 1,50 м 
102 м2 
 
24. Демонтажа постојеће дрвене кровне потконструкције изнад средњег дела објекта, 
утовар у камион и одвоз. 
35,75 м2 
 
25. Демонтажа олучних  хоризонтала и вертикала, утовар у камион и одвоз на место које 
одреди инвеститор до 5 км 
33,40 м 
 
II ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 
26. Набавка грађе и израда нове дрвене кровне конструкције од четинара II класе исте као 
постојећа која је демонтирана. 
35,75 м2 
 
27. Набавка грађе и постављање дашчане оплате дебљине d =2,4 цм преко рогова кровне 
конструкције. 
41,50 м2 
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28. Израда дрвене потконструкције од гредица за опшивање чела и калкана надстрешнице 
равним поцинкованим пластифицираним лимом. 
5 м2 
 
III КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 
29. Набавка, транспорт и уградња хидроизолационе кровне фолије преко косих армирано-

бетонских плоча. 
102 м2 
 
30. Набавка, транспорт и уградња нових подужних летви димензија d=50/80 мм преко 
кровне фолије. 
102 м2 
 
31. Набавка, транспорт и уградња нових попречних летви d=50/80 мм за уградњу ТР-
лима.      
102 м2 
 
32. Набавка, транспорт и уградња поцинкованог пластифицираног трапезастог лима ТР-
40/230 у боји по избору инвеститора. 
104,5 м2 
 
IV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 
33. Прскање фасаде хирофом (мешавином камене ситнежи, цемента и боје) у тону по 
избору инвеститора, на претходно очишћеној и припремљеној подлози. 
126 м2 
 
 
V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 
34. Бојење унутрашњих зидова и плафона посном бојом са претходном припремом 
површина и употребом скеле за унутрашње радове. 
220 м2 
 
35. Бојење браварије бојом за метал (проводне плоче, носачи одводника пренапона, 
металне конзоле, врата, прозори, луфтери итд.). Све површине пре бојења очистити од 
корозије челичним четкама и шмирглом, премазати антикорозивним средством и онда 
офарбати у сиво 1х темељном и 1х завршном бојом. 
44 м2 
 
VI  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 
36.Набавка, транспорт и уградња висећих полукружних олука од поцинкованог 
пластифицираног лима, развијене ширине Рш = 33 цм, и дебљине 0,60 мм комплет са 
држачима од флаха. 
19,30 м 
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37. Набавка, транспорт и уградња кружних вертикалних олука од поцинкованог лима 
пречника d=Ø12 цм, развијене ширине Рш = 40 цм и дебљине 0,60 мм  комплет са 
обујмицама. 
15,60 м 
 
38. Набавка материјала, израда и уградња опшивки ТР-лима од поцинкованог 
пластифицираног лима развијене ширине Рш=40 цм     
25,50 м 
 
39. Набавка материјала, израда и уградња ветар лајсни од равног поцинкованог лима 
дебљине d=0,6 мм и развијене ширине Рш=40 цм     
33 м 
 
40. Набавка, транспорт и уградња опшивки чела и калкана надстрешнице од равног 
пластифицираног лима дебљине d=0,6 мм и развијене ширине Рш=50 цм 
4,25 м 
 
VII РАЗНИ РАДОВИ 
 
41. Крпљење канала у перлиту продужним малтером, насталих уклањањем подужних 
кровних летви. 
70 м 
 
42. Набавка и уградња маски од алуминијумских лајсни ширине b=5-6 цм преко 
дилатационих пукотина. 
12,70 м 
 
В САНАЦИЈА  ТС 35/10 kV ''ЛУБНИЦА'', ГРАД ЗАЈЕЧАР 
 
43. Демонтажа и поновна монтажа лимене опшивке кровног покривача од трапезастог 

лима. 
17,80 м 
 
44. Демонтажа ТР-лима, утовар у камион и одвоз на депониију. 
37 м2 
 
45. Демонтажа кровних летви испод ТР-лима, утовар у камион и одвоз на депонију. 
37м2 
 
46. Крпљење канала на косој кровној плочи цементним малтером, насталих након 

уклањања старих дрвених гредица. 
45 м 
 
47. Набавка и уградња кровне фолије преко косе кровне плоче. 
37 м2 
 
48. Набавка, транспорт и уградња нових дрвених подужних  гредица d=3х5 цм и 
попречних гредица d=5х8 цм за покривање ТР-лимом. 
37 м2 
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49.Набавка, транспорт и уградња новог поцинкованог пластифицираног ТР-лима црвене 
боје, дебљине  d=0,7мм са наборима истим као постојећи ТР-лим, како би се уклопио у 
постојећу опшивку слемена. (Приближне димензије трапезастог лима су ТР 40/230) 
37 м2 
 
50. Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука, утовар у камион и одвоз на место 
које одрeди инвеститор до 5 км. 
11,5 м 
 
51. Набавка, транспорт и монтажа висећих, хоризонталних, полукружних олука од 

поцинкованог лима развијене ширине Рш=33 цм и дебљине δ=0,60 мм са држачима од 
поцинкованог флаха 25х5 мм на размаку од 80 цм 

6,6 м  
 
52. Набавка, транспорт и уградња олучних вертикала од кружног поцинкованог лима Рш 

до 40 цм дебљине δ=0,60 мм комплет са обујмицама. 
5 м 
 
Г РУШЕЊЕ ТС 10/0,4 kV  ТИПА КУЛА , ГРАД ЗАЈЕЧАР 
 
53. Рушење трафостанице типа кула димензија 3x3x8 m (објекат трафостанице зидан је од 
пуне опеке у продужном малтеру, дебљине зида 25 цм), са утоваром порушеног 
материјала, одвозом на градску депонију и поравнањем терена на коту постојећег 
тротоара 
2 комплета  
 

lll 2 . Начин спровођења контроле  
Контролу изведених активности које су предмет јавне набавке, испред 
Наручиоца спровешће овлашћено лице Наручиоца именовано посебним 
Решењем, а испред изабраног Понуђача документом именовано лице од 
стране Понуђача. 
Пријем изведених активности које су предмет јавне набавке сматра ће се 
коначним након овере од стране Нарућиоца и стране изабраног Понуђача, 
документа који ће доказивати обављене активности.   
 
lll 3. Oбезбеђивања гаранције квалитета изведених изведених активности које 
су предмет јавне набавке: 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за изведених активности које су предмет 
јавне набавке од минимум 24 месеца.  
У случају понуђеног гарантног рока мањег од 24 месеца, понуда ће бити одбијена 
као неодговарајућа. 

lll 4.  Битни  захтеви  који  нису  укључени  у  важеће  техничке  норме  и  
 стандарде,   а   који   се   односе   на   заштиту   животне   средине,  
 безбедност и друге околности од општег интереса  
Понуђач мора да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада,   заштити   животне   средине   и   гарантује   да   
је   ималац   права интелектуалне својине. 
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lll 5. Локација 
Локација извођења: ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“, „Мосна“ и град Зајечар. 

lll 6. Ималац интелектуалне својине 
 

Понуђач мора да гарантује   да   је   ималац   права интелектуалне 
својине.  
 
lll 7. Врста Критеријума за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

  
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 
1. Понуђена цена, са пондером (максималан број бодова) 75. 
2. Рок испоруке (реализације свих активности) (максималним бројем бодова ) 10. 
3.Начин плаћања, са пондером (максималним бројем бодова) 10. 
4. Квалитет, са пондером (максималним бројем бодова) 5 
 

УКУПНО:…………     100  пондера 
 
 

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује 
накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 
 
По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, 
бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан 
елемент критеријума. 
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у 
односу на понуду која је освојила највећи број пондера по конкретном елементу 
критеријума. 

 
1. Понуђена цена:    75 пондера. 

 
Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом бодоваће се са максималним бројем пондера 
(бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим 
бројем пондера, а према формули: 

 
Ппц =   75  х  Цмин 

        Пц 
 

Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
75 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Цмин – најнижа понуђена цена и 
Пц – понуђена цена  
НАПОМЕНА: 
Ако понуђач понуди неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да у писменом 
облику захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним. Наручилац је дужан да понуђачу одреди примеран рок у складу са 
Законом о јавним набавкама.  
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2. Рок извођења,тј. испоруке (реализације свих активности): 10 пондера. 
 

Према року испоруке обрачунавају се пондери на основу следеће табеле: 
POZIC. ОПИС PONDER 

///  4.1 Реализација са роком од 61 дана и више по потписивању 
Уговора и увођења у посао од стране Наручиоца 

0 

///  4.2 Реализација са роком од 31 до 60 дана по потписивању Уговора 
и увођења у посао од стране Наручиоца 

5 

///  4.3 Реализација са роком до 30 дана по потписивању Уговора и 
увођења у посао од стране Наручиоца 

10 

                  Укупно максимално: 10 
 
3. Начин плаћања:     10 пондера. 

 
Према овом елементу критеријума, упоређиваће се понуђена повољност услова 
плаћања. 
Понуда са најповољнијим условима плаћања бодоваће се са максималним бројем 
пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
POZIC. ОПИС PONDER 

///  3.1 плаћање од 1 до 10 дана по овери квалитативног и 
квантитативног пријема од стране наручиоца 

1 

///  3.2 плаћање од 11 до 30 дана по овери квалитативног и 
квантитативног пријема од стране наручиоца 

5 

///  3.3 плаћање од 31 до максимално 45 дана по овери квалитативног 
и квантитативног пријема од стране наручиоца 

10 

                  Укупно максимално: 10 
 
Напомена: у случају да понуђач понуди рок плаћања који је дужи од 45 дана или 
понуди аванс као начин плаћања, таква понуда ће бити неодговарајућа и даље неће 
бити узета у разматрање. 
 
4. Квалитет:    5 пондера. 

   
Према овом критеријуму упоређиваће се понуђени квалитет добра које је предмет 
јеване набавке.  
 У погледу квалитета, понуде ће се бодовати на један од ниже наведених 
начина:   

• поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у 
складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) 
…………5 пондера 

• не поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом 
у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) 
…………0 пондера 
 (сертификат који поседује Понуђач, у случају понуде са подизвођачем 
сертификат морају да поседују и понуђач и подизвођач). 
УКУПНО (у случају потпуног испуњења овог критеријума) ..................... 5 
пондера 
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НАПОМЕНА 1: Као доказ којиме се потврђују негативне референце прилаже 
се: 
1. правоснажна судска пресуда 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговрних 

обавеза 
3. извештај надзорног органа о изведеним радовима (у случају извођења 

радова ако предтсављају саставни део испоруке добара или пружања 
услуга) 

4. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на нашин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи 

Претходни уговори не морају бити закључени између понуђача и нас као 
наручиоца који спроводи набавку, већ се ради и о уговрима које је понуђач 
имао са другим наручиоцима у претходне три године. 
Докази морају бити у складу са Законом о јавним набавкама који је у 
примени од 01.04.2013. године. 

 
IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим 

наведеним елементима критеријума,  добије највећи број пондера.  
 У поступку стручне оцене исправних понуда, приликом рачунања, број 

освојених пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће 
заокруживана на следећи начин:  

 - бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број 
друге децимале, 

 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно 
већи број друге децимале.    

  
 НАПОМЕНА: 
      У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу 

критеријума, наручилац ће дати предност понуди са нижом понуђеном ценом, а 
ако је и тај елемент исти, предност ће се дати понуди са дужим роком плаћања.  

 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
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lV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
А САНАЦИЈА  ТС 35/10 kV ''МОСНА'', ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 
  
I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 
 

1. Демонтажа и поновна монтажа олучних вертикала на објекту (ком. 8), са демонтажом 
и поновном монтажом укрсних комада громобранске инсталације на местима спојева 
са вертикалним олуцима. 

       Предвидети и уградњу нових држача за вертикалне олуке као и нове завртњеве са 
матицама за укрсне комаде.   
Сва случајна оштећења која буду настала на олуцима у току извођења радова, извођач је 
дужан да санира о сопственом трошку. 

  
II ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ И ЦЕВАСТА СКЕЛА 
 

2. Монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле по пропису. 
 
3. Обијање оштећених делова фасаде на местима олучних вертикала, прикупљање и одвоз 
шута. 
Колико је могуће,  обијање извести са правилним одсецањем ивица, како би обијени 
делови били мање уочљиви након санације и бојења фасаде. 
 
4. Местимично крпљење обијених делова фасаде цементним малтером. 
 
5. Чишћење фасаде трафостанице стругањем челичним четкама, продувавање прашине 
ваздухом под притиском и прање комплетне фасаде водом. 
 
6. Бојење фасаде трафостанице у два тона, дисперзионом бојом. 
Фасадну површину пре бојења грундирати у два премаза, а затим нанети боју на фасаду, 
такође у два премаза. Ивице различитих тонова извући прецизно. Пре почетка бојења 
урадити и пробне узорке. 
 
III MO ЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 
7. Монтажа и демонтажа помоћне цевасте скеле у објекту, за рад у просторијама. 
Обрачун по м2 површине пода. 
 
8. Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије ради заштите ћелија и опреме 
унутар трафостанице. 
Сва евентуална прљања и оштећења падају на терет извођача. 
 
9. Скидање масне боје са унутрашњих зидова и плафона просторије за смештање аку-
батерија стругањем и паљењем, прикупљање и одвоз шута. 
 
10. Стругање оштећеног кречног млека са унутрашњих зидова и плафона, прикупљање и 
одвоз шута. Стругање извести уз правилно одсецање ивица, како би остругани делови 
били мање уочљиви након бојења. Процена: 50% од укупне површине унутрашњих 
зидова. 
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11. Лечење флека од буђи и плесни одговарајућим средствима. Процена: 5% од укупне 
површине унутрашњих зидова. 
 
12. Глетовање унутрашњих зидова трафостанице, са употребом скеле за унутрашње 
радове.  Висина плафона у највишем делу износи око h=6,50 м Процена: 20% од укупне 
површине унутрашњих зидова. 
 
13.Бојење унутрашњих зидова полудисперзијом 2х у бело. 
 
14. Бојење носача одводника пренапона са свим потребним предрадњама, бојом за метал 
2х у тону по избору инвеститора. 
 
IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 
 
15. Набавка материјала, израда и монтажа штуцне од поцинкованог лима дебљине 0,60 

мм за везу водоскупљача са фасадним продорима лежећих олука, како би се 
елиминисало влажење фасаде на местима олучних вертикала. 

Штуцна је спојена за олук водонепропусном везом. 
 
16. Набавка материјала, израда и уградња опшивке од поцинкованог пластифицираног 
лима на споју зида и ТР-лима, развијене ширине Рш=80 цм, са демонтажом и поновном 
монтажом громобранске траке. 
 
17.Набавка и уградња нових матица са подложним плочицама за ТР-лим. 
Приликом уградње посебно водити рачуна да не дође до оштећења кровног покривача од 
ТР-лима. Сва евентуална оштећења која буду настала у току извођења радова и 
евидентирана од стране надзорног органа, извођач је дужан да санира о свом трошку. 
 
Б САНАЦИЈА  ТС 35/10 kV ''КРЕПОЉИН'', ОПШТИНА ЖАГУБИЦА 
 
I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 
 
18.Монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле. 
 
19. Демонтажа постојеће громобранске инсталације, са одлагањем на место које одреди 
инвеститор. 
 
20.Демонтажа лимених опшивки салонита и атике, утовар у камион и одвоз. 
 
21. Демонтажа кровног покривача од салонита, спуштање у камион и одвоз на депонију 
до 15 км 
 
22. Демонтажа попречних кровних летви, утовар у камион и одвоз на депонију до 5 км. 
Летве су на међусобном растојању од 1,05 м 
 
23. Демонтажа подужних кровних летви у перлиту, утовар у камион и одвоз на депонију 
до 5 км. Подужне летве су на међусобном растојању од 1,50 м 
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24. Демонтажа постојеће дрвене кровне потконструкције изнад средњег дела објекта, 
утовар у камион и одвоз. 
 
25. Демонтажа олучних  хоризонтала и вертикала, утовар у камион и одвоз на место које 
одреди инвеститор до 5 км 
 
II ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 
26. Набавка грађе и израда нове дрвене кровне конструкције од четинара II класе исте као 
постојећа која је демонтирана. 
 
27. Набавка грађе и постављање дашчане оплате дебљине d =2,4 цм преко рогова кровне 
конструкције. 
 
28. Израда дрвене потконструкције од гредица за опшивање чела и калкана надстрешнице 
равним поцинкованим пластифицираним лимом. 
 
III КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 
29. Набавка, транспорт и уградња хидроизолационе кровне фолије преко косих армирано-

бетонских плоча. 
 
30. Набавка, транспорт и уградња нових подужних летви димензија d=50/80 мм преко 
кровне фолије. 
 
31. Набавка, транспорт и уградња нових попречних летви d=50/80 мм за уградњу ТР-
лима.      
 
32. Набавка, транспорт и уградња поцинкованог пластифицираног трапезастог лима ТР-
40/230 у боји по избору инвеститора. 
 
IV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 
33. Прскање фасаде хирофом (мешавином камене ситнежи, цемента и боје) у тону по 
избору инвеститора, на претходно очишћеној и припремљеној подлози. 
 
 
V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 
34. Бојење унутрашњих зидова и плафона посном бојом са претходном припремом 
површина и употребом скеле за унутрашње радове. 
 
35. Бојење браварије бојом за метал (проводне плоче, носачи одводника пренапона, 
металне конзоле, врата, прозори, луфтери итд.). Све површине пре бојења очистити од 
корозије челичним четкама и шмирглом, премазати антикорозивним средством и онда 
офарбати у сиво 1х темељном и 1х завршном бојом. 
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VI  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 
36.Набавка, транспорт и уградња висећих полукружних олука од поцинкованог 
пластифицираног лима, развијене ширине Рш = 33 цм, и дебљине 0,60 мм комплет са 
држачима од флаха. 
 
37. Набавка, транспорт и уградња кружних вертикалних олука од поцинкованог лима 
пречника d=Ø12 цм, развијене ширине Рш = 40 цм и дебљине 0,60 мм  комплет са 
обујмицама. 
 
38. Набавка материјала, израда и уградња опшивки ТР-лима од поцинкованог 
пластифицираног лима развијене ширине Рш=40 цм     
 
39. Набавка материјала, израда и уградња ветар лајсни од равног поцинкованог лима 
дебљине d=0,6 мм и развијене ширине Рш=40 цм     
 
40. Набавка, транспорт и уградња опшивки чела и калкана надстрешнице од равног 
пластифицираног лима дебљине d=0,6 мм и развијене ширине Рш=50 цм 
 
VII РАЗНИ РАДОВИ 
 
41. Крпљење канала у перлиту продужним малтером, насталих уклањањем подужних 
кровних летви. 
 
42. Набавка и уградња маски од алуминијумских лајсни ширине b=5-6 цм преко 
дилатационих пукотина. 
 
В САНАЦИЈА  ТС 35/10 kV ''ЛУБНИЦА'', ГРАД ЗАЈЕЧАР 
 
43.Демонтажа и поновна монтажа лимене опшивке кровног покривача од трапезастог 
лима. 
 
44.Демонтажа ТР-лима, утовар у камион и одвоз на депониију. 
 
45. Демонтажа кровних летви испод ТР-лима, утовар у камион и одвоз на депонију. 
 
46.Крпљење канала на косој кровној плочи цементним малтером, насталих након 
уклањања старих дрвених гредица. 
 
47. Набавка и уградња кровне фолије преко косе кровне плоче. 
 
48. Набавка, транспорт и уградња нових дрвених подужних  гредица d=3х5 цм и 
попречних гредица d=5х8 цм за покривање ТР-лимом. 
 
49.Набавка, транспорт и уградња новог поцинкованог пластифицираног ТР-лима црвене 
боје, дебљине  d=0,7мм са наборима истим као постојећи ТР-лим, како би се уклопио у 
постојећу опшивку слемена. (Приближне димензије трапезастог лима су ТР 40/230) 
 
50. Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука, утовар у камион и одвоз на место 
које одрeди инвеститор до 5 км. 
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51.Набавка, транспорт и монтажа висећих, хоризонталних, полукружних олука од 
поцинкованог лима развијене ширине Рш=33 цм и дебљине δ=0,60 мм са држачима од 
поцинкованог флаха 25х5 мм на размаку од 80 цм 
 
52.Набавка, транспорт и уградња олучних вертикала од кружног поцинкованог лима Рш 
до 40 цм дебљине δ=0,60 мм комплет са обујмицама. 

 
Г РУШЕЊЕ ТС 10/0,4 kV  ТИПА КУЛА , ГРАД ЗАЈЕЧАР 
 
53. Рушење трафостанице типа кула димензија 3x3x8 m (објекат трафостанице зидан је од 
пуне опеке у продужном малтеру, дебљине зида 25 цм), са утоваром порушеног 
материјала, одвозом на градску депонију и поравнањем терена на коту постојећег 
тротоара 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА  

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗАКОНА  
1.1.    Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава  обавезне  услове  за  учешће  у  поступку  јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то:  
1) Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  
2) Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван  за  кривична  дела  
против  привреде,  кривична  дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);  
4) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);  
5) Да   има   важећу   дозволу   надлежног   органа   за   обављање – за ово јавну 
набавку таква дозвола није предвиђена посебним прописом, па је није потребно 
достављати. 
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на   раду,   запошљавању   и   
условима   рада,   заштити   животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

1.2.    Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 
и то:  
 

7) Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или 
ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 
 
 
 
8) Понуђач мора да поседује следећу техничку опремењеност: 
- путничко возило за превоз радника, алата и материјала. 
 Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
- камион за превоз шута (носивост није ограничена)   
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
- Утоваривач или комбинована грађевинска машина (ИЦБ) за утовар шута 
Доказ: фотокопија документа којим се потврђује поседовања тражене машине 
(фотокопија пописне листе, фотокопија саобраћајне дозволе или слично). 
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9). Понуђач поседује следећу кадровску опремљеност: 
 

има запослено на неодређено време са пуним радним временом пре бјављивања 
јавног позива: 
      - најмање 2 (два) молера-фасадера, 
      - најмање 1 (једног) лимара 
      - најмање 1 (једног) тесара 
      - најмање 1 (једног) помоћног радника (струке ПК) 
      - најмање једног грађ.инж. са лиценцом одговорног извођача радова бр.410 или 
бр. 411. 
(сва неведена лица морају да буду  запослена код понуђача на пуно радно време у 
сталном радном односу). 
ДОКАЗ: 
1.Изјава одговорног лица  понуђача o укупном броју упослених радника, именима и 
презименима упошљених лица. (на обрасцу понуђача) 
2. Фотокопије Обрасца М3А 
3.Фотокопија важеће лиценце одговорног извођача радова. 

 
У случају неиспуњавања неког од додатних услова, таква понуда ће бити 
одбијена као неодговарајућа.  

 
1.3.    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона и услов из члана 75. став 1.  
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
Напомена:  
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне  
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.  
став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова  
преко  подизвођача,  којем  је  поверио  извршење  тог  дела  набавке.   
Напомена:  
Наручилац је одредио да понуђач и подизвођач додатне услове морају испуњавати 
самостално. групе  
понуђача  додатне  услове  могу  да испуњавају заједно.  
 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
 понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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.  
Напомена:  
Наручилац је одредио да чланови групе  
понуђача  додатне  услове  могу  да испуњавају заједно.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
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понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

1)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције  
за   привредне   регистре,   односно   извод   из   регистра   надлежног Привредног 
суда.  
2)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из  
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се  
налази    седиште    домаћег    правног    лица,    односно    седиште  
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да  
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична  
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,  
кривично  дело  преваре; 2)  Извод  из  казнене  евиденције  Посебног  
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се  
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела  
организованог  криминала; 3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  
уверење  надлежне  полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  да  
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против  
привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних  
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту  
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико  
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за  
сваког  од  њих.    Предузетници  и  физичка  лица:  Извод  из  казнене  
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим  
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела  
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело  
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може  
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
3)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде  
привредног  и  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране  
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да  
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву  
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  
објаве   позива   за   подношење   понуда;   Предузетници:   Потврда  
прекршајног   суда   да   му   није   изречена   мера   забране   обављања  
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог  
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена  
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве  
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда  
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.  
 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе  
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  
уверење  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је измирио  обавезе  по  
основу  изворних  локалних  јавних  прихода  или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
 
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: не прилаже се јер за предметну јавну 
набавку оваква дозвола није предвиђена. 
 
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  
 Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана  
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена  
печатом.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или 
ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 
Доказ: Потврда Агенције за привредне регистре. 
 
Понуђач мора да поседује следећу техничку опремењеност: 
- путничко возило за превоз радника, алата и материјала. 
 Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
- камион за превоз шута (носивост није ограничена)   
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
- Утоваривач или комбинована грађевинска машина (ИЦБ) за утовар шута 
Доказ: фотокопија документа којим се потврђује поседовања тражене машине 
(фотокопија пописне листе, фотокопија саобраћајне дозволе или слично). 
 
Понуђач поседује следећу кадровску опремљеност: 

 
има запослено на неодређено време са пуним радним временом пре бјављивања 
јавног позива: 
      - најмање 2 (два) молера-фасадера, 
      - најмање 1 (једног) лимара 
      - најмање 1 (једног) тесара 
      - најмање 1 (једног) помоћног радника (струке ПК) 
      - најмање једног грађ.инж. са лиценцом одговорног извођача радова бр.410 или 
бр. 411 
(сва неведена лица морају да буду  запослена код понуђача на пуно радно време у 
сталном радном односу). 
ДОКАЗ: 
1.Изјава одговорног лица  понуђача o укупном броју упослених радника, именима и 
презименима упошљених лица. (на обрасцу понуђача) 
2. Фотокопије Обрасца М3А 
3.Фотокопија важеће лиценце одговорног извођача радова. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
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4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова (за предмет ове јавне набавке није потребно испуњење овог услова).  
 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за  
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до  
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача (за предмет ове јавне набавке није потребно 
испуњење овог услова)..  
 
Додатне услове понуђач и подизвођач морају испуњавати одвојено, свако за 
себе и доставити доказе и за понуђача и подизвођача.  

Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може  доставити  у  виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа.  
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,  
не  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  тражених  доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне  
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра  
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ  
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет  
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим 
се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када 
се доказ доставља у изворном електронском облику.  
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу  оверену  пред  судским  или  управним  органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе.  
 
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 
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доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин.  
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за 
учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
   
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење 
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

Напомена: 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача 

- сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
   
 - Заједничка понуда 

 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
 
 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
 

 
Напомена: 
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 
предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена 
без даље оцене.  

 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА. 

 
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 
 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
  
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона о 
јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити 
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети сви 
тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом о 
јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  
Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације и на српском језику. 
 
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказуке обавезне услове, већ прилаже фотокопију решења регистратора. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
Напомена:  
Правило је да се понуде дају на српском језику, с обзиром да наручилац 
припрема  конкурсну  документацију  и  води  поступак  на  српском  језику.  
Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде 
требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у  
којем  је  дужан  да  изврши  превод  тог  дела  понуде.  У  случају  спора  
релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, 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:ПД ЈУГПОСТОК НИШ, Огранак Електротимок Зајечар, 
Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добaрa 
са рaдовима, у отвореном поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула 
у Зајечару и одржавање објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „ Крепољин“ и „Мосна“ 
– 31700000, ЗЈН бр. 14/13 -  НЕ  ОТВАРАТИ”.   Понуда  се  сматра  благовременом 
уколико  је примљена од стране наручиоца до датума назначеном на насловној 
страни конкурсне документације. 
 
Напомена:  
Рокза подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки.  
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или неки  
други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана  
(нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када  
наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана,  
односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни  
празник).  
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 наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
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односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом.  
 
Понуда мора да садржи:  
 
- Образац понуде 
- Модел уговора 

- Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 
- Образац трошкова припреме понуде 
- Образац изјаве о независној понуди 
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.  2. Закона 
- Образац списка извршених радова, техничке опремљености и кадровске опремљености који је 
саставни део обрасца понуде 
- Образац Изјаве о прихватању услова из позива 

- Средство финансисјког обезбеђења за озбиљност понуда 
- Средство финансисјког обезбеђења за добро извршење посла 
- Средство финансисјког обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 
- Образац споразума којим се поннуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке 
 

Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се  
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом  
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди  
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце  
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање  
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној  
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају  
бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе  
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе  
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији  
(изузев  образаца  који  подразумевају  давање  изјава  под  материјалном  и  
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се  
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне  
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  
 
3. ПАРТИЈЕ  
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  
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која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПД ЈУГОИСТОК НИШ, 
Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар,  са назнаком: 
„Измена  понуде  за  јавну  набавку:   добaрa са рaдовима, у отвореном поступку: 
рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање објеката ТС 
35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000, ЗЈН бр. 14/13 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или „Допуна  понуде  за  јавну  набавку:  добaрa са рaдовима, у 
отвореном поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и 
одржавање објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000, ЗЈН 
бр 14/13 - НЕ ОТВАРАТИ” , или „Опозив  понуде  за  јавну  набавку:  добaрa са 
рaдовима, у отвореном поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у 
Зајечару и одржавање објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 
31700000, ЗЈН бр. 08/13 - НЕ ОТВАРАТИ” , или „Измена и допуна понуде за јавну 
набавку добaрa са рaдовима, у отвореном поступку: рушење две напуштене старе 
ТС типа кула у Зајечару и одржавање објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и 
„Мосна“ – 31700000, ЗЈН бр. 14/13 - 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.  
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем.  

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова.  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  
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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.  
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача.  
 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора  
бити  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана  
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
-   понуђачу који ће издати рачун,  
-   рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
-   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова.  
Понуђачи   из   групе   понуђача   одговарају   неограничено   солидарно   
према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара.  
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и  
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.  
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено 
солидарно одговарају задругари.  

9.   НАЧИН   И   УСЛОВИ   ПЛАЋАЊА,   ГАРАНТНИ   РОК,   КАО   И   
ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
Рок плаћања се дефинише понудом и  мора бити дефинисан у складу са Законом 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник   РС”   бр. 119/2012)],  на  основу  документа  који испоставља понуђач, а 
којим је потврђено извођењењ радова и представља критеријум за оцену понуда.  
Плаћање се врши уплатом на рачун онуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока  

Гаранција - набавка добaрa са рaдовима, у отвореном поступку: рушење две 
напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање објеката ТС 35/10 кВ 
„Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000 не може бити краћа од 2 године (24 
месеца)  од завршетка активности и записничког пријема од стране Наручиоца. 

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок извођења прихвата се из економски најповољније помнуде.  
Место извођења радова: ТС 35/10 кВ „Лубница“ у Лубници, „Крепољин“ у Крепољину, 
„Мосна“ у Мосни и град Зајечар. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда и износи 
90 дана дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 
може мењати понуду.  
 
 
9.5. Други захтеви  
 
Наручилац нема других захтева и околности од којих зависи прихварљивост понуда.  
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ  
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност.  
У цену је урачунато радови са испоруком, транспортом и уградњом добара.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона.  
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  

Напомена:  
Након  закључења  уговора  о  јавној  набавци  наручилац  не дозвољава промену 
цене или других битних елемената уговора.   
 
11.  ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ   ГДЕ   СЕ   МОГУ   БЛАГОВРЕМЕНО   ДОБИТИ   ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ  О  ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 



Konkursna dokumentacija ZJN 14/13                                                                                      33/72 

финансија и привреде.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне  
средине.  
Подаци  о  заштити при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.  

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
1.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 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] 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 [средство обезбеђења за  
озбиљност  понуде  треба  да  траје  најмање  колико  и  важење  
понуде].  
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.  
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.  
 
2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 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 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] 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 до писаног квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не спроведе 
активноти у складу са подписаним уговором и понудом у року спровођења 
активности из понуде.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
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3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 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 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] 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 до истека гарантног рока из уговра и понуде.   
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не одклони 
недостатке у гарантном року у складу са подписаним уговором и понудом.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА    НА    РАСПОЛАГАЊЕ,    УКЉУЧУЈУЋИ    И    ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање.  
  

14. ДОДАТНЕ   ИНФОРМАЦИЈЕ   ИЛИ   ПОЈАШЊЕЊА   У   ВЕЗИ   СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику путем  поште  на  адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail rapa@elektrotimok.rs или факсом на број 019 
442 681, 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,  ЗЈН  
бр. 14/13”. 
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.  
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити   контролу (увид)   код   понуђача,   односно   његовог   подизвођача, 
наручилац  ће  понуђачу  оставити  примерени   рок  да  поступи  по  позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 
његовог подизвођача.  

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских 
грешака   уочених   приликом   разматрања   понуде   по   окончаном поступку  
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16.   ДОДАТНО   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ   ИСПУЊЕЊА   УГОВОРНИХ   
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ  

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за  
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу  
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико  
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења  
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,  
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска  
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10%  
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне  
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана  
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања  
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске  
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  
 
17. 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 
„Економски најповољнија понуда“.  
 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 
1. Понуђена цена, са пондером (максималан број бодова) 75. 
2. Рок испоруке (реализације свих активности) (максималним бројем бодова ) 10. 
3.Начин плаћања, са пондером (максималним бројем бодова) 10. 
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4. Квалитет, са пондером (максималним бројем бодова) 5 
 

УКУПНО:…………     100  пондера 
 
 

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује 
накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 
 
По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, 
бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан 
елемент критеријума. 
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у 
односу на понуду која је освојила највећи број пондера по конкретном елементу 
критеријума. 

 
1. Понуђена цена:    75 пондера. 

 
Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом бодоваће се са максималним бројем пондера 
(бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим 
бројем пондера, а према формули: 

 
Ппц =   75  х  Цмин 

        Пц 
 

Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
75 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Цмин – најнижа понуђена цена и 
Пц – понуђена цена  
НАПОМЕНА: 
Ако понуђач понуди неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да у писменом 
облику захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним. Наручилац је дужан да понуђачу одреди примеран рок у складу са 
Законом о јавним набавкама.  
 
2. Рок извођења,тј. испоруке (реализације свих активности): 10 пондера. 
 

Према року испоруке обрачунавају се пондери на основу следеће табеле: 
POZIC. ОПИС PONDER 

///  4.1 Реализација са роком од 61 дана и више по потписивању 
Уговора и увођења у посао од стране Наручиоца 

0 

///  4.2 Реализација са роком од 31 до 60 дана по потписивању Уговора 
и увођења у посао од стране Наручиоца 

5 

///  4.3 Реализација са роком до 30 дана по потписивању Уговора и 
увођења у посао од стране Наручиоца 

10 

                  Укупно максимално: 10 
 
3. Начин плаћања:     10 пондера. 
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Према овом елементу критеријума, упоређиваће се понуђена повољност услова 
плаћања. 
Понуда са најповољнијим условима плаћања бодоваће се са максималним бројем 
пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
POZIC. ОПИС PONDER 

///  3.1 плаћање од 1 до 10 дана по овери квалитативног и 
квантитативног пријема од стране наручиоца 

1 

///  3.2 плаћање од 11 до 30 дана по овери квалитативног и 
квантитативног пријема од стране наручиоца 

5 

///  3.3 плаћање од 31 до максимално 45 дана по овери квалитативног 
и квантитативног пријема од стране наручиоца 

10 

                  Укупно максимално: 10 
 
Напомена: у случају да понуђач понуди рок плаћања који је дужи од 45 дана или 
понуди аванс као начин плаћања, таква понуда ће бити неодговарајућа и даље неће 
бити узета у разматрање. 
 
4. Квалитет:    5 пондера. 

   
Према овом критеријуму упоређиваће се понуђени квалитет добра које је предмет 
јеване набавке.  
 У погледу квалитета, понуде ће се бодовати на један од ниже наведених 
начина:   

• поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у 
складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) 
…………5 пондера 

• не поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом 
у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) 
…………0 пондера 
 (сертификат који поседује Понуђач, у случају понуде са подизвођачем 
сертификат морају да поседују и понуђач и подизвођач). 
УКУПНО (у случају потпуног испуњења овог критеријума) ..................... 5 
пондера 

НАПОМЕНА 1: Као доказ којиме се потврђују негативне референце прилаже 
се: 
5. правоснажна судска пресуда 
6. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговрних 

обавеза 
7. извештај надзорног органа о изведеним радовима (у случају извођења 

радова ако предтсављају саставни део испоруке добара или пружања 
услуга) 

8. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на нашин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи 

Претходни уговори не морају бити закључени између понуђача и нас као 
наручиоца који спроводи набавку, већ се ради и о уговрима које је понуђач 
имао са другим наручиоцима у претходне три године. 
Докази морају бити у складу са Законом о јавним набавкама који је у 
примени од 01.04.2013. године. 
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IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим 

наведеним елементима критеријума,  добије највећи број пондера.  
 У поступку стручне оцене исправних понуда, приликом рачунања, број 

освојених пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће 
заокруживана на следећи начин:  

 - бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број 
друге децимале, 

 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно 
већи број друге децимале.    

  
 НАПОМЕНА: 
      У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу 

критеријума, наручилац ће дати предност понуди са нижом понуђеном ценом, а 
ако је и тај елемент исти, предност ће се дати понуди са дужим роком плаћања.  

 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 

18.   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  
 
У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу критеријума, 
наручилац ће дати предност понуди са нижом понуђеном ценом, а ако је и тај 
елемент исти, предност ће се дати понуди са дужим роком плаћања.  
 
19. 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 гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII 
конкурсне документације).  
 
20. 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.  

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

Захтев   за   заштиту   права   може   да   поднесе   понуђач,   односно   
свако  
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  



Konkursna dokumentacija ZJN 14/13                                                                                      39/72 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу.  
Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  
доставља  
Републичкој  комисији.  Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  
непосредно,  
електронском поштом на e-mail rapa@elektrotimok.rs, факсом на бро 019 442 681    
или    препорученом    пошиљком    са повратницом. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије   одређено.   О   поднетом   
захтеву   за   заштиту   права   наручилац обавештава   све   учеснике   у   поступку   
јавне   набавке,   односно   објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива  
за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу  
у  изнoсу  од 80.000,00  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу наручиоца  
пре  отварања  понуда  на  број  жиро  рачуна:  840-742221843-57, шифра 
плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка  
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или  
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи  
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа  
од 80.000.000  динара,  односно  такса  износи 0,1 %  понуђене  цене  
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 
динара.  
Уколико  подносилац  захтева  оспорава  одлуку  о  обустави  поступка  јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке 
о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању 
понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, 
односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност 
већа од 80.000.000 динара.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.  - 167. 
Закона.  
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22. 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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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Понуда    бр.    од __.__._____. године за јавну набавку: 
__________________________________________________- [навести предмет јавне 
набавке], ЈН број _____ .  

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 купне    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 купне    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 подизвођача:  
 Адреса:   
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2. Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3. Назив подизвођача:  
 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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добaрa са рaдовима, у отвореном 
поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и 
одржавање објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 
31700000 
 
 
Укупна цена без ПДВ-а: _______________________ динара без   
 
 
Укупна цена са ПДВ-ом:  _______________________ динара без   
 

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда.  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда и износи 
90 дана дана отварања понуда.  

 
 

Рок извођења: ____ дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца, а по основу 
склопљеног Уговора.  

 

Гарантни период: ___ године и ___ дана (не сме бити краћи од 2 године, у противном 
понуда ће бити неодговарајућа).  

 
Плаћање: ____ дана од дана квалитативног и квантитативног пријема од стране 
Наручиоца и овере од стране Наручиоца и Понуђача. стране.  
 
 
Место и начин испоруке: ТС 35/10 кВ „Лубница“ у Лубници, „Крепољин“ у Крепољину, 
„Мосна“ у Мосни и град Зајечар.  
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ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ  

 
Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним техничким капацитетом за 
извршење јавне набавке:  набавка добaрa са рaдовима, у отвореном поступку: 
рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање објеката ТС 
35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000 - ЗЈН бр. 14/13 у отвореном 
поступку. Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач 
располаже следећом техничком опремом, а која је неопходна за извршење 
предметне јавне набавке, и то: 
 

Ред. 
бр. Оруђе Комада 

Рег.бр. / 
Евиденциони број 
из пописне листе 

1. путничко возило за превоз радника, 
алата и материјала  
ТИП: _______________________ 

  

2. камион за превоз шута (носивост 
није ограничена) 
ТИП: _______________________ 

  

3. Утоваривач или комбинована 
грађевинска машина (ИЦБ) за утовар 
шута 
ТИП: _______________________ 

  

 
Понуђач мора да поседује следећу техничку опремењеност: 
- путничко возило за превоз радника, алата и материјала. 
 Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
- камион за превоз шута (носивост није ограничена)   
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе 
- Утоваривач или комбинована грађевинска машина (ИЦБ) за утовар шута 
Доказ: фотокопија документа којим се потврђује поседовања тражене машине 
(фотокопија пописне листе, фотокопија саобраћајне дозволе или слично). 
- Компресор  
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КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
 

Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом за 
извршење јавне набавке набавка добaрa са рaдовима, у отвореном поступку: 
рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање објеката ТС 
35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000 - ЗЈН бр. 14/13  у отвореном 
поступку. 
Овим неопозиво изјављујемо, да на дан подношења понуде, понуђач има у радном 
односу, на неодређено време, укупно _______________ запослених. 
Уједно изјављујемо да, на дан подношење понуде, код понуђача раде следећа лица 
у својству кључног техничог особља и других експерата, који ће бити одговорни за 
извршење уговора и то: 
Сва неведена лица морају да буду  запослена код понуђача на пуно радно време у 
сталном радном односу. 

 
Ред. 
бр. 
 

 
 
 

Име и презиме 
 

Занимање и степен 
стручне спреме 

 
Назив радног места 

1.  молер - 
фасадер 

   

2.  молер - 
фасадер 

   

3.  лимар    
4.  тесар    
5.  помоћног 

радника 
(струке ПК) 
 

   

5.  
 

дипл.грађ.инж., 
са лиценцом 
одговорног 
извођача 
радова бр.410 
или бр. 411 

   

Понуђач поседује следећу кадровску опремљеност: 
 

има запослено на неодређено време са пуним радним временом пре бјављивања 
јавног позива: 
      - најмање 2 (два) молера-фасадера, 
      - најмање 1 (једног) лимара 
      - најмање 1 (једног) тесара 
      - најмање 1 (једног) помоћног радника (струке ПК) 
      - најмање једног грађ.инж. са лиценцом одговорног извођача радова бр.410 или 
бр. 411 
(сва неведена лица морају да буду  запослена код понуђача на пуно радно време у 
сталном радном односу). 
ДОКАЗ: 
1.Изјава одговорног лица  понуђача o укупном броју упослених радника, именима и 
презименима упошљених лица. (на обрасцу понуђача) 
2. Фотокопије Обрасца М3А 
3.Фотокопија важеће лиценце одговорног извођача радова. 
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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.  
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи 
ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно – ова јавна 
набавка није обликована по партијама.  
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА  
 

УГОВОР О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - набавка добaрa са рaдовима, у отвореном 
поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање 
објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „ Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000 

 
(ЗЈН бр.14/13) 

 
 

 Закључен  у Нишу, између: 
 

1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" 
Д.О.О. из Ниша, огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар 
ПИБ 104196932, са мататичним бројем 20114142, са т.р. бр. 205–31585–05 код 
Комерцијалне Банке, које заступа директор мр Драган Предић, дипл.ел.инж., као 
купац, с једне стране и   

 
 

2.  _______________________________________ из ______________________ 
 ул.______________________________бр.______, са ПИБ-ом ___________________,  
са матичним бројем _____________________, са т.р. број _______________________ 
код ___________________________________________ (банке), које заступа директор  
__________________________________, као продавац, с друге стране.  
  
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
  
Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран од стране купца за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добaрa са рaдовима, у отвореном 
поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање 
објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000, која чине предмет 
овог уговора. 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
Предмет овог уговора је набавка добaрa са рaдовима, у отвореном поступку: 
рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање објеката ТС 
35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000 - (ЗЈН бр.14/13), а у свему 
према захтевима и техничким карактеристикама наручиоца из Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку, односно oбрасцу Структуре цене, који је 
саставни део конкурсне документације и прихваћене понуде продавца, под 
бр.________________ од ___.___. 2013. године, а која документа се налазе у прилогу 
овог уговора и чине његов саставни део.   
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Чл.3. 
 

Купац наручује, а продавац прихвата и уједно се обавезује да спроведе активности 
које су предмет ове јавне набавке за рачун купца, у свему према условима из 
конкурсне документације за предметну јавну набавку и своје понуде. 
Количину, врсту и квалитет активности које ће продавац спровести, одређени су у 
Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део 
Kонкурсне документације за предметну јавну набавку.  
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Чл.4. 
 

Уговорне стране су сагаласне да је уговорна цена за предметну јавну набавку: 
 

Укупна цена без ПДВ-а: _______________________ динара без   
Износ ПДВ-а: ________________________________ динара 
Укупна цена са ПДВ-ом:  _______________________ динара без   

а сачињена на основу јединачних цена датих у обрасцу Структуре цена. 
Уговорена цена подразумева и трошкове царине, трошкове транспорта опреме који 
испоручује продавац, монтажу опреме и материјала, затим трошкове радне снаге и 
средстава рада до места испоруке и монтаже опреме, као и све остале зависне 
трошкове. 

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.5. 
 

Купац се обавезује да плаћање врши на начин и у року из прихваћене понуде 
продавца.                               
Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Чл.6. 
 

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши по клаузули:  ТС 
35/10 кВ „Лубница“ у Лубници, „Крепољин“ у Крепољину, „Мосна“ у Мосни и град 
Зајечар.   
 
 
РОК ИСПОРУКЕ  

Чл 7. 
 

Продавац се обавезује да изведе активности, које су предмет јавне набавке,  изврши 
у року из прихваћене понуде продавца.   
Уговорне стране су се сагласиле да је рок извођења активности битан елемент овог 
уговора.                                                         
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ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Чл.8. 

Обавезе продавца су: 
• да изведене активности, по квалитету, испуњавају све услове из конкурсне 

документације и прихваћене понуде продавца, 
• да купцу изведене активности које су предмет овог уговора преда у исправном 

функционалном стању, 
• као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 

 

 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Чл.9. 

Обавезе купца су: 
• да продавцу исплати уговорену цену за спроведене активности у року и на 

начин предвиђен овим уговором, односно у свему према прихваћеној понуди 
продавца,  

• да прими спроведене активности која је предмет овог уговора,  
• као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  

                                                             
 

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  
 

Чл. 10. 
 

У смислу Закона о безбедности радника на раду (Сл. гл. РС бр.101/205), купац се 
обавезује да:  

            - своје запослене, који обављају послове као непосредни извршиоци, оспособи за 
безбедан и здрав рад, (чл.29), 

            - обезбеди одговарајућу заштитну опрему, у смислу сопственог акта о процени ризика, 
(Чл.23) и 

            -  у случају да се приликом извођења предметних активности, нађу два или више 
послодавца, неопходно је да продавац инсистира и приступи закључењу споразума 
са тим другим послодавцима, о спровођењу заједничких мера које обезбеђују 
безбедност и здравље на раду свих запослених (чл.19).   

 
Чл.11. 

 
Уговорне стране су се споразумеле да продавац преузима и сноси пуну одговорност 
(материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који могу настати 
у току спровођења активности из Уговора, а нарочито за следеће случајеве, и то: 
           - за случај повређивања и смртног исхода својих непосредних извршилаца, 
 - за случај повређивања и смртног исхода трећих лица и 
 - за материјалну штету причињену трећим лицима. 
 
Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност купца у 
случајевима из претходног става.    
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КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  
 

Чл.12. 
 

Квантитативни и квалитативни пријем спроведених активности извршиће заједничка 
комисија у року од три дана од дана спроведених активности, састављена од по 
најмање једног представника уговорних страна, у моменту пријема завршеног посла, 
записничким путем (Записник о примопредаји спроведених активности - без 
примедби). 
 
Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
спровођењу предметних активности, наручилац има право да одбије пријем такве 
ситуације, с тим што је дужан да продавцу одмах на то укаже, а продавац се 
обавезује да исте отклони одмах - о свом трошку и да активности усагласи са 
условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и прихваћене 
понуде продавца. 
  
Уговорне стране су се споразумеле да, 90-ог дана од дана потписивања Записника о 
примопредаји спроведених активности - без примедби, из ст.1. овог члана, потпишу 
и Записник о исправном функционисању којим ће се констатовати исправност 
функционисања система, односно спроведених активности – без примедби.  
 
Уколико у року из претходног става, а по претходном захтеву купца или 
самоиницијативно, продавац буде интервенисао на спроведеним активностима или 
функционисања мимо услова из конкурсне документације за предметну јавну 
набавку, рок из претходног става почиње изнова тећи, почев од првог наредног дана 
од дана извршене интервенције.   

 
     

 ГАРАНЦИЈА 
Чл.13. 

 
Продавац гарантује купцу за спроведне активности која чине предмет овог уговора. 
Гарантни рок за спроведене активности које чине предмет овог уговора је из 
прихваћене понуде продавца. 
Продавац се обавезује да, у гарантном року, отклони све недостатке над 
спроведеним активностима, одмах по пријављивању недостатака, а најкасније у року 
од 10 дана, као и да ће купцу надокнадити сву штету коју би услед квалитативних 
недостатака била проузрокована купцу. 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 
 

Чл.14. 
 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
 
Понуђач Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
предаје 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 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] 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 [средство обезбеђења за  
озбиљност  понуде  треба  да  траје  најмање  колико  и  важење  
понуде].  
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.  
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.  
 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  
 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 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 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] 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 до писаног квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не спроведе 
активноти у складу са подписаним уговором и понудом у року спровођења 
активности из понуде.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
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Члан 15. 
 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  
 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 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 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] 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 до истека гарантног рока из уговра и понуде.   
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не одклони 
недостатке у гарантном року у складу са подписаним уговором и понудом.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
 
РАСКИД УГОВОРА  

Члан 16. 
 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга 
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не 
испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.                                                     
У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, 
услед чега сматра овај уговор раскинутим.  
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Чл.17. 
 
Овај уговор закључује се на одређено време и траје до окончања активности из 
Увора примљених без примедби..  
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.18. 
 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе 
ЗОО. 

Чл.19. 
 

У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Зајечару. 
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 Чл.20. 
 

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих се пет примерка 
налазе код купца, а два примерка се налазе код продавца. 
 
 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 

                      
 
 

                      За купца,                                                                  За продавца, 
                 ДИРЕКТОР ОГРАНКА                                                           
 
                 
  _______________________________                        ____________________________    
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lX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 
А САНАЦИЈА  ТС 35/10 kV ''МОСНА'', ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 
  
I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 
 
1.Демонтажа и поновна монтажа олучних вертикала на објекту (ком. 8), са демонтажом и 
поновном монтажом укрсних комада громобранске инсталације на местима спојева са 
вертикалним олуцима. 

       Предвидети и уградњу нових држача за вертикалне олуке као и нове завртњеве са 
матицама за укрсне комаде.   
Сва случајна оштећења која буду настала на олуцима у току извођења радова, извођач је 
дужан да санира о сопственом трошку. 

  
47м  х ____________________ дин/м без ПДВ-а = ___________________ дин без ПДВ-а 
47м  х ____________________ дин/м са ПДВ-ом = ___________________ дин са ПДВ-ом 
 
II ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ И ЦЕВАСТА СКЕЛА 
 
2.Монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле по пропису. 
     474 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     474 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
3. Обијање оштећених делова фасаде на местима олучних вертикала, прикупљање и одвоз 
шута. 
Колико је могуће,  обијање извести са правилним одсецањем ивица, како би обијени 
делови били мање уочљиви након санације и бојења фасаде. 

     44 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     44 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
 
4. Местимично крпљење обијених делова фасаде цементним малтером. 

     44 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     44 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
5. Чишћење фасаде трафостанице стругањем челичним четкама, продувавање прашине 
ваздухом под притиском и прање комплетне фасаде водом. 

     474 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     474 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
6. Бојење фасаде трафостанице у два тона, дисперзионом бојом. 
Фасадну површину пре бојења грундирати у два премаза, а затим нанети боју на фасаду, 
такође у два премаза. Ивице различитих тонова извући прецизно. Пре почетка бојења 
урадити и пробне узорке. 

     474 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     474 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 
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III MO ЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 
7.Монтажа и демонтажа помоћне цевасте скеле у објекту, за рад у просторијама. 
Обрачун по м2 површине пода. 

     135 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     135 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
8. Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије ради заштите ћелија и опреме 
унутар трафостанице. 
Сва евентуална прљања и оштећења падају на терет извођача. 

     135 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     135 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
9. Скидање масне боје са унутрашњих зидова и плафона просторије за смештање аку-
батерија стругањем и паљењем, прикупљање и одвоз шута. 

     20 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     20 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
10. Стругање оштећеног кречног млека са унутрашњих зидова и плафона, прикупљање и 
одвоз шута. Стругање извести уз правилно одсецање ивица, како би остругани делови 
били мање уочљиви након бојења. Процена: 50% од укупне површине унутрашњих 
зидова. 

     388 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     388 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
11. Лечење флека од буђи и плесни одговарајућим средствима. Процена: 5% од укупне 
површине унутрашњих зидова. 

     40 м2 х ____________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     40 м2 х ____________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
12. Глетовање унутрашњих зидова трафостанице, са употребом скеле за унутрашње 
радове.  Висина плафона у највишем делу износи око h=6,50 м Процена: 20% од укупне 
површине унутрашњих зидова. 

     155,20  м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     155,20  м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
13.Бојење унутрашњих зидова полудисперзијом 2х у бело. 

     776 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     776 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
14. Бојење носача одводника пренапона са свим потребним предрадњама, бојом за метал 
2х у тону по избору инвеститора. 

     8 ком. х __________________ дин/ком. без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     8 ком. х __________________ дин/ком. са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 
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IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 
 
15.Набавка материјала, израда и монтажа штуцне од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм 
за везу водоскупљача са фасадним продорима лежећих олука, како би се елиминисало 
влажење фасаде на местима олучних вертикала. 
Штуцна је спојена за олук водонепропусном везом. 

     8 ком. х __________________ дин/ком. без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     8 ком. х __________________ дин/ком. са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
16. Набавка материјала, израда и уградња опшивке од поцинкованог пластифицираног 
лима на споју зида и ТР-лима, развијене ширине Рш=80 цм, са демонтажом и поновном 
монтажом громобранске траке. 

     5,5 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     5,5 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
17.Набавка и уградња нових матица са подложним плочицама за ТР-лим. 
Приликом уградње посебно водити рачуна да не дође до оштећења кровног покривача од 
ТР-лима. Сва евентуална оштећења која буду настала у току извођења радова и 
евидентирана од стране надзорног органа, извођач је дужан да санира о свом трошку. 

      100 ком. х __________________ дин/ком. без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
100 ком. х _________________ дин/ком. са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 
 
Б САНАЦИЈА  ТС 35/10 kV ''КРЕПОЉИН'', ОПШТИНА ЖАГУБИЦА 
 
I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 
 
18.Монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле. 

     126 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     126 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
19. Демонтажа постојеће громобранске инсталације, са одлагањем на место које одреди 
инвеститор. 

     66 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     66 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
20.Демонтажа лимених опшивки салонита и атике, утовар у камион и одвоз. 

     18 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     18 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
21. Демонтажа кровног покривача од салонита, спуштање у камион и одвоз на депонију 
до 15 км 

     102 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     102 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
22. Демонтажа попречних кровних летви, утовар у камион и одвоз на депонију до 5 км. 
Летве су на међусобном растојању од 1,05 м 

     102 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
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     102 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 
 
23. Демонтажа подужних кровних летви у перлиту, утовар у камион и одвоз на депонију 
до 5 км. Подужне летве су на међусобном растојању од 1,50 м 

     102 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     102 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
24. Демонтажа постојеће дрвене кровне потконструкције изнад средњег дела објекта, 
утовар у камион и одвоз. 

     35,75 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     35,75 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
25. Демонтажа олучних  хоризонтала и вертикала, утовар у камион и одвоз на место које 
одреди инвеститор до 5 км 

     33,40 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     33,40  м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
II ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 
26. Набавка грађе и израда нове дрвене кровне конструкције од четинара II класе исте као 
постојећа која је демонтирана. 

     35,75 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     35,75 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
27. Набавка грађе и постављање дашчане оплате дебљине d =2,4 цм преко рогова кровне 
конструкције. 

     41,50 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     41,50 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
28. Израда дрвене потконструкције од гредица за опшивање чела и калкана надстрешнице 
равним поцинкованим пластифицираним лимом. 

     5 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     5 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
III КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
 
30. Набавка, транспорт и уградња хидроизолационе кровне фолије преко косих армирано-

бетонских плоча. 
     102 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     102 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
30. Набавка, транспорт и уградња нових подужних летви димензија d=50/80 мм преко 
кровне фолије. 

     102 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     102 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
31. Набавка, транспорт и уградња нових попречних летви d=50/80 мм за уградњу ТР-
лима.      

     102 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     102 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 
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32. Набавка, транспорт и уградња поцинкованог пластифицираног трапезастог лима ТР-
40/230 у боји по избору инвеститора. 

     104,5 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     104,5 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
IV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
 
33. Прскање фасаде хирофом (мешавином камене ситнежи, цемента и боје) у тону по 
избору инвеститора, на претходно очишћеној и припремљеној подлози. 

     126 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     126 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
 
V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 
34. Бојење унутрашњих зидова и плафона посном бојом са претходном припремом 
површина и употребом скеле за унутрашње радове. 

     220 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     220 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
35. Бојење браварије бојом за метал (проводне плоче, носачи одводника пренапона, 
металне конзоле, врата, прозори, луфтери итд.). Све површине пре бојења очистити од 
корозије челичним четкама и шмирглом, премазати антикорозивним средством и онда 
офарбати у сиво 1х темељном и 1х завршном бојом. 

     44 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     44 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
VI  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 
36.Набавка, транспорт и уградња висећих полукружних олука од поцинкованог 
пластифицираног лима, развијене ширине Рш = 33 цм, и дебљине 0,60 мм комплет са 
држачима од флаха. 

     19,30 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     19,30 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
37. Набавка, транспорт и уградња кружних вертикалних олука од поцинкованог лима 
пречника d=Ø12 цм, развијене ширине Рш = 40 цм и дебљине 0,60 мм  комплет са 
обујмицама. 

     15,60 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     15,60 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
38. Набавка материјала, израда и уградња опшивки ТР-лима од поцинкованог 
пластифицираног лима развијене ширине Рш=40 цм     

     25,50 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     25,50 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
39. Набавка материјала, израда и уградња ветар лајсни од равног поцинкованог лима 
дебљине d=0,6 мм и развијене ширине Рш=40 цм     
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     33 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     33 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
40. Набавка, транспорт и уградња опшивки чела и калкана надстрешнице од равног 
пластифицираног лима дебљине d=0,6 мм и развијене ширине Рш=50 цм 

     4,25 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     4,25 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
VII РАЗНИ РАДОВИ 
 
41. Крпљење канала у перлиту продужним малтером, насталих уклањањем подужних 
кровних летви. 

     70 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     70 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
42. Набавка и уградња маски од алуминијумских лајсни ширине b=5-6 цм преко 
дилатационих пукотина. 

     12,70 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     12,70 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
В САНАЦИЈА  ТС 35/10 kV ''ЛУБНИЦА'', ГРАД ЗАЈЕЧАР 
 
43.Демонтажа и поновна монтажа лимене опшивке кровног покривача од трапезастог 
лима. 

     17,80 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     17,80 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
44.Демонтажа ТР-лима, утовар у камион и одвоз на депониију. 

     37 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     37 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
45. Демонтажа кровних летви испод ТР-лима, утовар у камион и одвоз на депонију. 

     37 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     37 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
46.Крпљење канала на косој кровној плочи цементним малтером, насталих након 
уклањања старих дрвених гредица. 

     45 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     45 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
47. Набавка и уградња кровне фолије преко косе кровне плоче. 

     37 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     37 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
48. Набавка, транспорт и уградња нових дрвених подужних  гредица d=3х5 цм и 
попречних гредица d=5х8 цм за покривање ТР-лимом. 

     37 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     37 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 
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49.Набавка, транспорт и уградња новог поцинкованог пластифицираног ТР-лима црвене 
боје, дебљине  d=0,7мм са наборима истим као постојећи ТР-лим, како би се уклопио у 
постојећу опшивку слемена. (Приближне димензије трапезастог лима су ТР 40/230) 

     37 м2 х __________________ дин/м2 без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     37 м2 х __________________ дин/м2 са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
50. Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука, утовар у камион и одвоз на место 
које одрeди инвеститор до 5 км. 

     11,5 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     11,5 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

51.Набавка, транспорт и монтажа висећих, хоризонталних, полукружних олука од 
поцинкованог лима развијене ширине Рш=33 цм и дебљине δ=0,60 мм са држачима од 
поцинкованог флаха 25х5 мм на размаку од 80 цм 

     6,6 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     6,6 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
52.Набавка, транспорт и уградња олучних вертикала од кружног поцинкованог лима Рш 
до 40 цм дебљине δ=0,60 мм комплет са обујмицама. 

     5 м х __________________ дин/м без ПДВ-а = _________________ дин без ПДВ-а 
     5 м х __________________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
Г РУШЕЊЕ ТС 10/0,4 kV  ТИПА КУЛА , ГРАД ЗАЈЕЧАР 
 
53. Рушење трафостанице типа кула димензија 3x3x8 m (објекат трафостанице зидан је од 
пуне опеке у продужном малтеру, дебљине зида 25 цм), са утоваром порушеног 
материјала, одвозом на градску депонију и поравнањем терена на коту постојећег 
тротоара 

      2 комплета х ______________ дин/ комплету без ПДВ-а = _____________ дин без ПДВ-а 
      2 комплета х ______________ дин/м са ПДВ-ом = _________________ дин са ПДВ-ом 

 
 
 
 

1. Понуђач за сваку позицију исказује јединачну цену без ПДВ-а, затим 
укупну вредност позиције без ПДВ-а. 
2. Понуђач за сваку позицију исказује јединачну цену са ПДВ-ом, затим 
укупну вредност позиције са ПДВ-ом. 

 
 
 

Датум: ___________                           М.П.                              Потпис понуђача: 

                                                                                               ____________________ 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

У  складу  са  чланом 88.  став 1.  Закона,  понуђач 
________________________________________ [навести  назив  понуђача],  
доставља  укупан  износ  и  структуру  трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДА 

 

 

 
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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XI  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 : добaрa са рaдовима, у отвореном поступку: рушење две 
напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање објеката ТС 35/10 кВ 
„Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000 - ЗЈН бр. 14/13, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум: ____________________       М.П.                         Потпис понуђача 

                                                                                           _________________ 

 

 

Напомена:  у  случају постојања  основане  сумње  у истинитост  изјаве  о  
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за  
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,  
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у  
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано  
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим  
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне  
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља  
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од  
стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена  
печатом.  
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА  

 
 

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

 
ИЗЈАВУ 

Понуђач ........................................................................ [навести   назив   понуђача]   у   
поступку   јавне набавке: набавка добaрa са рaдовима, у отвореном поступку: 
рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање објеката ТС 
35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000 - ЗЈН бр. 14/13, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада,   заштити   животне   средине   и   гарантујем   да   је   ималац   права 
интелектуалне својине.  

 
 

 
 
Датум: __________________     М.П.                 Понуђач __________________ 
 
 

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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Xlll  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Огранак "Електротимок Зајечар" 

 
Зајечар 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива за 
подношење понуда - у отвореном поступку - (ЗЈН бр.14/13), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку набавка добaрa са рaдовима, у 
отвореном поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и 
одржавање објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ – 31700000. 
 

 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

 
У _______________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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XlV  СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ 
ПОНУДЕ 
 
 
Понуђач Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
предаје 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 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] 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 [средство обезбеђења за  
озбиљност  понуде  треба  да  траје  најмање  колико  и  важење  
понуде].  
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.  
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.  
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XV  СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 
 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 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 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] 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 до писаног квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не спроведе 
активноти у складу са подписаним уговором и понудом у року спровођења 
активности из понуде.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 
 
 

 
 
 
Место и датум:                              М. П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 
                                                                                                    ПОСЛОВНЕ БАНКЕ  
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XVl  СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

 
 

 
 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 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 10%  
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај  
проценат не може бити већи од 10 %] 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 до истека гарантног рока из уговра и понуде.   
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не одклони 
недостатке у гарантном року у складу са подписаним уговором и понудом.  
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
спроведеном поступку.  
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
 
 
 
 
 
Место и датум:                              М. П.                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 
                                                                                              ПОСЛОВНЕ БАНКЕ  
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XVll  ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМA КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ 
МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

СПОРАЗУМ 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
(ЗЈН 14/13) 

 
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набаваке  добaрa са рaдовима, у отвореном 
поступку: рушење две напуштене старе ТС типа кула у Зајечару и одржавање 
објеката ТС 35/10 кВ „Лубница“, „Крепољин“ и „Мосна“ –  општи речник јавних 
набавки – назив из општег речника јавних набавки - 31700000, у  отвореном поступку, 
ЗЈН 14/13,  
 Групу понуђача чине следећи чланови: _________________________________ 
                     ( навести назив првог члана - носиоца посла) 

_________________________________; ____________________________________;  
       ( навести назив другог удруженог члана)                               ( навести назив трћрг удруженог члана) 

 
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:  
 
 
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
   Одговорно лице понуђача 
   Овлашћено за закључење уговора:______________________________ 
________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Понуђач који ће  издати рачун: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
    
    Број текућег рачуна:                   ________________________________ 
  
    Назив  банке:                               ________________________________ 
 
    Навести назив понуђача:            ________________________________ 
 
    Место седишта:                            ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора: 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће 
вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда. 
 
Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадене промена члана/ова 
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхвттљивом и као такву одбије, без даље овцене. 
Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је 
одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача ( конзорцијума), те да 
ће, у име групе понуђача  (конзорцијума), потписати и оверавати све обрасце из 
конкурсне документације, а који се односе на понуђача. 
 
 
 
 

                                                                                            Група понуђача, 
 
 
                                                                                                1. Носилац посла (стожер)  
 
                                                              (м.п.)                       _________________________ 
                                                                                                            (потпис одг. лица)     
                                                                                     
                                                                                                2. Дрги члан групе понуђача, 
 
                                                              (м.п.)                       _________________________ 
                                                                                                            (потпис одг. лица)     

   
                                                                                        3.  Трећи члан групе понуђача                                                              
 
                                                              (м.п.)                       _________________________ 
                                                                                                            (потпис одг. лица)     

 
 

 
 
 
 
 
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 

 
 
 
 

НАПОМЕНА: Овај споразум (Образац бр. XVll) подносити само у случају 
подношења заједничне понуде. 

 
 
 


