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С А Д Р Ж А Ј 

 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2.  Садржај конкурсне документације, 
3.  Општи подаци о јавној набавци, 
4.  Подаци о предмету јавне набавке,  
5.  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис…, 
6.  Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 
7.   Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
8.   Образац понуде, 
9.   Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
10.   Образац бр.2. – Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације, 
11.   Образац бр.3.– Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама, 
12.   Образац бр.4. –  Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама,  
13.   Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14.   Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
15.   Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16.   Образац бр.7 – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења 

уговора за добро извршење посла, 
17. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 
уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  
18. Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења 
уговора за отклањање грешака у гарантном року, 
19. Образац бр.10. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
20. Образац бр.11. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 
подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора.  

 
 

------------------------------- 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
 
Назив наручиоца: Прривредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 

„Југоисток“ д.о.о. огранак „ЕлектродистрибуцијаНиш“ Ниш. 
 
Адреса наручиоца: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18 000 Ниш, 
 
Интернет страница наручиоца: www. Jugoistok.com 
 
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са 

Законом о јавним набавкама и подзаконским актима, којима се уређују јавне набавке. 
 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
- Грађевински радови на згради МХЕ -  

 
 
НАЗИВ И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: (ОРН: 45260000- 

Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови) 
 
4. ЦИЉ ПОСТУПКА 
 
Поступак предметне јавне набавке спроводи се ради закључења уговора 

о јавној набавци. 
 
5. КОНТАКТ 
 
Контакт: Служба за набавке и уговоре, тел/факс: 018-518-544, за технички део 

Катарина Гроздановић, тел:064/83-13-612. 
 
  

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 
 

 
Предмет јавне набавке Н-ЈН бр. 31/14 је набавка радова: - Грађевински 

радови на згради МХЕ-  
 
 
 НАЗИВ И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: - (ОРН: 

45260000- Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови) 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА 
 

(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) 
 

(Н-ЈН бр. 31/14 ) 
 
 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 
Набавка  радова: Грађевински радови на згради МХЕ - (ОРН: 45260000- 

Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови) 
 
 
 
 2. Техничке карактеристике, опис предметних радова и потребна 
количина: 
 

 
Реконструкција помоћног објекта МХЕ "Сићево" 
  

1. Зидарски радови Јед. 
мере 

Koличи
на 

 Јединична 
цена без   
ПДВ-а 

 Укупно 
без ПДВ-a 

     (динара)  (динара) 
1.1 Обијање поткоруженог малтера 

са одвозом шута на депонију 
      

        
 Обрачун по м² м² 40,00 х _______ = ________ 
        

1.2 Разбијање керамичких плочица 
са одвозом шута на депонију 

      

        
 Обрачун по м² м² 2,00 x _______ = ________ 
        

1.3 Рушење преградних зидова 
д=12цм са одвозом шута на 
депонију 

      

        
 Обрачун по м² м² 5,00 x _______ = ________ 
        

1.4 Пробијање зида д=30цм ради 
прозорског отвора , са одвозом 
шута на депонију 

      

        
 Обрачун по м² м² 1,40 x _______ = ________ 
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1.5 Затварање отвора шалтера и 
вентилационог отвора гипс-
водонепропустивом плочом 
д=12мм (рад и материјалl) 

      

        
 Обрачун по м² м² 2,00 х _______ = ________ 
        

1.6 Малтерисање у продуженом 
малтеру у два слоја са 
претходним прскањем цементним 
млеком (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по м² м² 40,00 х _______ = ________ 
        

1.7 Израда АБ хоризонталног 
прозорског серклажа МБ20, са 
израдом оплате (рад и 
материјал) 

      

        
 Обрачун по м³ м³ 0,20 х _______ = ________ 
        

1.8 Разбијање оштећеног постојећег 
бетонског тротоара д=10цм, са 
одвозом на депонију 

      

        
 Обрачун по м² м² 10,00 х _______ = ________ 
        

1.9 Израда тампонског слоја од 
шљунка д=10цм (рад и 
материјал) 

      

        
 Обрачун по м² м² 20,00 х _______ = ________ 
        

1.10 Бетонирање тротоара д=10цм, 
МБ 20, са уградњом арматуре Q 
188 (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по м² м² 20,00 х _______ = ________ 
        

1.11 Израда бетонског поклопца 
димензија 120х120х10цм од МБ 
20, армираног са Q 188 и ушицом 
за подизање 

      

        
 Обрачун по комаду ком 1,00 х _______ = ________ 
        

1.12 Пробијање пода у вц-у, ради 
монтирања вц шоље 
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 Обрачун по комаду ком 1,00 х _______ = ________ 
        
        
 Укупно зидарски радови                                                __________    
        

2. Фарбарско-молерски радови       
        

2.1 Заштита спољне ламперије, све 
површине припремити са свим 
предрадњама и лакирати у два 
премаза по препоруци 
произвођача лака 

      

        
 Обрачун по м² м² 150,00 х _______ = ________ 
        

2.2 Заштита унутрашње ламперије, 
све површине припремити са 
свим предрадњама и лакирати у 
два премаза по препоруци 
произвођача лака  

      

        
 Обрачун по м² м² 155,00 х _______ = ________ 
        

2.3  Бојење зидова и плафона 
полудисперзионом бојом са свим 
потребним предрадњама, у два 
слоја , бојом по избору 
инвеститора (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по м² м² 885,00 х _______ = ________ 
        

2.4 Стругање постојећег шприца од 
"Хирофе" , са фасаде 

      

        
 Обрачун по м² м² 180,00 х _______ = ________ 
        

2.5 Шприцање фасаде "Хирофом" 
два пута у тону по избору 
инвеститора. Пре шприцања 
потребно је сав постојећи шприц 
остругати са зидова. (рад и 
материјал) 

      

        
 Обрачун по м² м² 180,00 х _______ = ________ 
        

2.6 Фарбање старих дрвених врата 
са довратником, димензија 
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0,8/2,00м са свим потребним 
предрадњама (шмирглање и 
китовање) (рад и материјал)  

        
 Обрачун по комаду ком 2,00 х _______ = ________ 
        

2.7 Фарбање старих металних врата 
са довратником са свим 
потребним предрадњама у два 
слоја у боји по избору 
инвеститора (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по комаду ком 1,00 х _______ = ________ 
        
 Укупно фарбарско-молерски радови :    ___________ 
      

3. Столарски радови       
        

3.1 Уградња ПВЦ прозора са 
киповањем оквирних димензија 
100х120 цм - тачне узети на лицу 
места (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по комаду ком 2,00 х _______ = ________ 
        
 Укупно столарски радови :                                                 _________ 
        

4. Поднопокривачки радови        
        

4.1 Набавка и уградња ламината д=8 
мм (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по м² м² 35,00 х _______ = ________ 
        

4.2 Набавка и уградња полуетиленске 
фолије (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по м² м² 35,00 х _______ = ________ 
        

4.3 Набавка и уградња лајсни за 
ламинат (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по м² м² 25,00 х _______ = ________ 
        
 Укупно поднопокривачки радови:                                                  _________ 
        

5. Лимарски радови       
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5.1 Демонтажа хоризонталног олука са 

крова, са одвозом на депонију 
      

        
 Обрачун по м² м² 8,00 х _______ = ________ 
        

5.2 Набавка и уградња хоризонталног 
олука од поцинкованог лима д=0,60 
мм РШ-50 цм, пресека 12/12 цм , на 
носачима од поцинковане траке, са 
израдом једне штуцне (рад и 
материјал) 

      

        
 Обрачун по м² м² 8,00 х _______ = ________ 
        
 Укупно лимарски радови:                                                  _________ 
        

6. Кровопокривачки радови:       
        

6.1 Опшивање стрехе новом и замена 
старе оштећене ламперије,са 
одвозом на депонију(од чамове 
грађе), димензија 60мм х 12,5мм 

      

        
 Обрачун по м² м² 8,00 х _______ = ________ 
        

6.2 Набавка и замена оштећеног 
фалцног црепа, са одвозом на 
депонију и поправка опшивке око 
кровних прозора (рад и материјал) 
(рад и материјал) 

 
 
 
 

ПАУШАЛНО 
 

 
 
 
 
________ 

        
 Укупно кровопокривачки радови:                                                  _________ 
        

7. Санитарни радови       
        

7.1 Набавка и уградња керамичке ВЦ 
шоље, са даском (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по комаду ком 1,00 х _______ = ________ 
        

7.2 Набавка и уградња пластичног 
водокотлића (рад и материјал) 

      

        
 Обрачун по комаду ком 1,00 х _______ = ________ 
        

7.3 Набавка и уградња пластичног       
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ребрастог црева Ø 110, са 
заливањем (не отвора црева) и 
фиксирањем краја црева 

        
 Обрачун по м² м² 7,00 х _______ = ________ 
        

7.4 Набавка и уградња водоводних 
цеви и вентила потребних за дате 
радове 

 
 

ПАУШАЛНО 

 
 
________ 

        
 Укупно санитарни радови:                                                  _________ 
        
     Укупно: ___________ 
     ПДВ: ___________ 
     Свега: ___________ 
       

 
 
 
     3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције:  
Извршилац посла гарантује за квалитет извршених радова у року од 24 месеци од 
дана потписивања Записника о примо-предаји изведених радова - без примедби и 
пријему фактуре код инвеститора. 
 
          4. Начин плаћања:  У року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања 
оверених привремених ситуација, односно у року до 45 дана од дана достављања 
оверене окончане ситуације и Записника о примо-предаји изведених радова - без 
примедби и пријему фактуре код инвеститора. 
 
 
 5. Рок извршења радова:  од увођења у посао 60 календарских дана. 
 
  
 6. Место извршења радова: МХЕ Сићево.             
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним 

набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., 
чл.22., чл.23. и чл.24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13), одређују се услови и доноси се упутство: 

 
 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

 Овим се одређују обавезни и додтани услови сходно чл.75 и 76. Закона о 
јавним набавкама, као и упутство како се доказује испуњеност тих услова и прописују 
се документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете понуде, а 
којим доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним набавкама. 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имају сва домаћа и 
страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом 

упутству, сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као 
неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати. 

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али 
којима не доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима 
не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна 
понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл.75 ст.1. тач.1. Закона о јавним набавкама); 
 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног 
суда.  

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  
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- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
 
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 о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
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 и 

3). Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе 



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

48 
12858 
1 


