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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12 
– у даљем тексту ЗЈН), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 238 од 4. 6. 
2015. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 237 од 4.6.2015. 
године, припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 
број ЈН 23/2015, набавка и уградња кондензационог котловског постројења и 
пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију, у 
Бањи Ковиљачи. 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ : 
 
Назив, адреса и интернет страница 
наручиоца: 

Специјална болница за рехабилитацију  
Парк број 4,  
15316 Бања Ковиљача 
http://www.banjakoviljaca.rs/   

Матични број 07122314 

Шифра делатности 86.10 

ПИБ: 101188430 

Текући рачун 840 – 71667 - 79 
 
 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА:  
 
Врста поступка: отворени поступак .  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Модел уговора сачињен је у складу са 
Законом о облигационим односима. Уколико постоје одређене нејасноће и елементи које је 
потребно решавати, а нису уређени Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који 
употпуњавају област јавних набавки, примењиваће се одредбе важећег Закона о општем 
управном поступку РС. 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

1.1.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
 

Предмет јавне набавке број 23/2015 је набавка добара, извођење радова на уградњи 
предметних добара у функционалну целину и пуштање у рад котловских постројења. 
Поступак је обликован у две засебне партије, при чему се најпре набављају и испоручују 
котловска постројења, а затим се изводе машински радови на уградњи котлова. 
  

http://www.banjakoviljaca.rs/
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Ознака из општег речника набавке:  
44620000- Радијатори и котлови за централно греајње и делови 
 
Јавна набавка је обликована по партијама, и то у две (2) партије: 
 
Партија 1 - Набавка, испорука и пуштање у рад котловских постројења; 
 
Партија 2 -  која се састоји из три фазе: 

a) Гасна инсталација – испорука и уградња 
b) Извођење монтажних машинских радова на уградњи котловских постројења уз 

набавку пратеће термомашинске опреме и  
c) Испорука и уградња елемената предизолованог димњачког система 

 
Детаљни преглед захтеваних техничких спецификација дат је у Прилозима за Партије 1 и 2, 
уз конкурсну документацију 
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 
Рок за достављање понуда је 20. 7. 2015. године, у 12:00 часова. Понуде морају пристићи пре 
протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 
упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 
приспеће понуда. Понуду доставити на адресу:  
 
Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 
 
,,Понуда за набавку у отвореном поступаку радова – ЈН бр. 23/2015, Набавка и 
уградња кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим 
рада Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
– НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом''  
 
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у 
просторији „Библиотека“, дана 20.7.2015. године, у 13:00 часова. Овлашћени представници 
понуђача који буду били присутни, морajу Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање 
понуђача уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду 
заинтересована за присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за 
јавнe набавке, у циљу обезбеђивања адекватног простора.  
 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. 
 
ЦИЉ ПОСТУПКА  
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци,  
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  
 
Контакт особа за ближе информације: Мирјана Дивнић, Служба за јавне набавке, и-мејл 
адреса: javnenabavke@banjakoviljaca.rs         

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет ове јавне набавке по партијама је набавка, уградња и пуштање у рад система 
кондензационог котловског постројења и пратеће опреме. Уградња и пуштање у рад прати и 
набавка одређене пратеће опреме, исказане у Прилозима техничке спецификације по 
партијама.  
 
Оквирни опис предмета јавне набавке: 
 
Партија 1 - Набавка, испорука и пуштање у рад котловских постројења - кондензационог 
гасног котла: 
1. Кондензациони гасни стабилни котао, и  
2. Котловске пумпе 

Котао треба да има могућност управљања са котловском пумпом, контрола изведене 
инсталације пре пуштања котловског система у рад и пуштање у рад котлова и регулација 
котловског система од стране овлашћеног сервисера и давање извештаја о првом 
пуштању котлова у рад, у свему према захтевима из техничке спецификације.  
Детаљни приказ захтева из техничке спецификације дат је у прилогу за Партију 1. 

 
Партија 2 - која се састоји из три фазе: 

a) Испорука и уградња опрема – гасне инсталације 
b) Извођење монтажних машинских радова на уградњи котловских постројења уз 

пратећу термомашинску опрему, и  
c) Испорука и уградња елемената димњачког система 

 у свему према захтевима из техничке спецификације.  
Детаљни приказ захтева из техничке спецификације дат је у прилогу за Партију 2 
 
 
Напомена: 
- Шематски прикази предмета јавне набавке по партијама налазе се у на крају конкурсне 
документације. 

- Детаљан описни део техничке спецификације јавне набавке по партијама дат је у 
прилозима и представља саставни део конкурсне документације (прилози са комплетним 
детаљима и захтевима техничких спецификација за предметне партије); 

- Прилози који се односе на Партију 1 и Партију 2, представљају истовремено и обрасце са 
појединачним ценама на основу којих понуђач припрема понуду и доставља их као 
саставни део понуде, исказујући захтеване појединачне и укупне цене у понуди; 

- Динамика извршења посла мора бити прилагођена потребама наручиоца, а то значи да ће  
понуђач- извршилац послове извршавати динамиком која ће бити одобрена од стране 
наручиоца, како не би ометао његову основну делатност, пружања услуга бањског 
лечења, својим пацијентима, који су смештени у објекту.   



Јавна набавка у отвореном поступку –  ЈН 23/2015   Специјална болница за рехабилитацију 
Набавка и уградња кондезационих котлова                                                    Бања Ковиљача 

Страна 5 oд 54 

 
 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Службени гласник РС'', број 124/12, у даљем тексту: ЗЈН 
или ЗАКОН) и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Обавезни услови које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке: 
 

Ред. 
број Захтевани услови: 

1. Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

- Доказ: Копија извода из Регистра 
правно лице као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 
регистра надлежног Привредног суда;  

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 
одговарајућег регистра;  

* Напомена: Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о 
регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност 
овог услова је неопходан за: понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој 
понуди. 
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2. Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре 

- Доказ:  
 

Правно лице као понуђач доказује достављањем:  
• Извода из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

•  
• Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 

криминал) Вишег суда према месту седишта домаћег правног лица, као 
доказ да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе;  

•  
• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да 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 (захтев за издавање овог уверења може се 
поднети према месту рођења и према месту пребивалишта).  

* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 
евиденције.  

**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 
сви чланови групе понуђача.  

***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  
 

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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;  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају 
га сви чланови групе понуђача.  

В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:  
 

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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  
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* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објављивања позива за подношење понуда 

- Доказ: 
Правно лице достављањем:  

• Потврде: Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности  

или  

• Потврде Агенције за привредне регистре да код овог 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.  

* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају 
га сви чланови групе понуђача.  

Б) Предузетник, достављањем:  

• Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране 
обављања делатности 

 или  

• Потврде Агенције за привредне регистре да код овог 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.  

* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају 
га сви чланови групе понуђача.  

В) Физичко лице, достављањем:  

• Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране 
обављања одређених послова.  

* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
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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  

- Доказ: 
• Уверења Пореске управе министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе  

и  

• Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 

или  

• Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације;  

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају 
га сви чланови групе понуђача.  

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

5. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, те у том 
смислу, да је процес рада (пословања) усаглашен са одговарајућим 
стандардима: 

 
Начин доказивања додатног услова: 

 
важећи сертификат 

⋅ Систем менаџмента квалитетом- ISO 9001 
⋅ Систем еколошког менаџмента- ISO 14001 
⋅ Систем менаџмента заштите и безбедности запослених- OHSAS 18001 

 
Напомена: 

- У случају да понуду подноси група понуђача, носилац понуде је у 
обавези да поседује наведене стандарде.  

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба 
доставити за подизвођача. 
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6. Да испуњава додатни услов техничког капацитета, те у том смислу да од стране 
овлашћеног произвођача или овлашћеног дистрибутера има овлашћење или 
документ којим обезбеђује контролу инсталација и овлашћени сервис- само за 
Партију 1.  
 
Начин доказивања додатног услова: 
- Копија уговора или другог документа (споразума о сарадњи, заступништву 
произвођача, овлашћење произвођача) којим доказује обезбеђивање сервисирања од 
стране овлашћеног сервисера. 

7. Да располаже одговарајућим доказом о извршеним пословима 
(референце понуђача)- само за Партију 2 
 
Списак референтних набавки/послова понуђача са доказима да су исте 
реализоване (потврде наручиоца о извршеним набавкама или рачуни за 
извршене услуге уградње котлова, односно монтаже котлова).  
 
Референце које се достављају морају да се односе на изведене уградње на 
истим или бољим котловским постројењима, који су предмет јавне набавке. 
У смислу доказивања захтеваног услова, наручилац тражи да понуђач достави 
доказ о најмање 5 извршених послова који су предмет јавне набавке у 
последње 3 године, а који се односе на исте или сличне послове из Партије 2 
предмета јавне набавке 
 
Начин достављања доказа: 
- Испуњена листа (на оквирно предложеном обрасу или уз достављање 
доказа о извршењима, по озбору понуђача), у складу са описом из 
претходног пасуса.  

8 Да располаже додатним условом одговарајућег кадровског капацитета- 
само за Партију 2, Наручилац захтева да понуђач који реализује партију 2 
има на располагању захтеване кадрове са одговарајућим лиценцама, и то  
 
- Дипломираног машинског инжењера са лиценцом бр.430, са потврдом о важењу 
за 2014. годину. 

- Да има најмање једног запосленог заваривача, са атестом за заваривање челичних 
цевовода. 

 
Начин доказивања услова:  
 
- Копија захтеване лиценце Инжењерске коморе Србије,  
- Фото копија лиценце и потврда о плаћеној чланарини, која покрива време 
подношење понуда 

- Копија важећег уговора о раду, или уговора о привременим и повременим 
пословима. 

9 Средства обезбеђења:  
- Гаранција банке за озбиљност понуде,  
- Писмо о намерама банке о прибављању гаранције (за понуђача којем буде 
додељен уговор) за добро извршење посла- за Партију 1;  
- Средство обезбеђења за гарантни период (за понуђача којем буде додељен 
уговор)- за Партију 2 



Јавна набавка у отвореном поступку –  ЈН 23/2015   Специјална болница за рехабилитацију 
Набавка и уградња кондезационих котлова                                                    Бања Ковиљача 

Страна 11 oд 54 

 
НАПОМЕНА: 
 
- Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из 

чл. 75. став 1. тачке 1) - 4). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и 
предузетници, који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој 
понуди (Образац 1) јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру 
понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.  

- Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из 
тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем / има у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тачке 1) до 
4) ЗЈН. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно, осим услова да нису били у блокади.  

- Уколико понуду подноси група понуђача изјаву на Обрасцу бр. 6 треба копирати у 
довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди.  

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да попуни, потпише и 
овери печатом изјаву на Обрасцу бр. 6. Уколико је понуда са више подизвођача, образац 6 
треба копирати у довољном броју примерака, попунити, потписати и печатом оверити за 
сваког подизвођача. 

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да 
је документује на прописан начин. 

- Докази о испуњавању захтеваних услова могу се достављати и у неовереним копијама 
оригиналних докумената, али се морају односити на захтеване периоде од времена 
објављивања јвног позива за предметну јавну набавку. 

 
УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ  ПОНУДЕ 
 
ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач, по овом Позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом, захтеване 
податке Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда несумњиво и недвосмислено 
утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  
Сматраће се да понуда има битне недостатке  и наручилац ће је одбити  ако:  
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4. је понуђени рок важења понуде краћи од захтеваног;  
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
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САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се 
саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 
конкурсне документације и доставља захетавне прилоге и доказе из конкурсне 
документације. 
 
Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и 
недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране 
одговорног лица.  
 
Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану 
документацију достави следећим редоследом:  

1. Попуњен Образац бр. 1 -  Подаци о понуђачу, а у оквиру обрасца и део који се односи на 
подизвођаче и подносиоце заједничке понуде; 

2. Попуњен Образац бр. 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне 
документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим потврђује да је сагласан  са 
изјавом); 

3. Попуњен Образац бр. 3 - Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима; 

4. Попуњен Образац бр. 4 - Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос 
представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца; 

5. Попуњен Образац бр. 5 - Образац изјаве понуђача о изричитом  поштовању обавеза које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и гаранција понуђача да је ималац права интелектуалне својине; 

6. Попуњен Образац бр. 6 – Референце понуђача, за Партију 2. Понуђач мора да попуни све 
позиције из обрасца Референци. Непопуњавање неке од позиција подразумева недостатак 
и таква понуда може бити одбијена, уз попуњени образац, понуђач треба да достави 
копије захтеваних уговора;  

7. Попуњен Образац бр. 7 – Изјава о одговорним стручним лицима, који ће бити именовани 
за контролу постављених инталација, и који ће након уградње и монтаже извршити 
пуштање  предметног котловског уређаја у рад. 

8. Попуњен Образац бр. 9 – Образац понуде.  
9. Попуњен Образац техничких спецификација бр. 10 (са појединачним и укупно исказаним 
ценама) у прилогу за Партију 1,  

10.  Попуњен Образац техничких спецификација бр. 11 (са ценама) у прилогу за Партију 2, 

11  Попуњен Образац бр. 10 - Модел уговора за Партију 1; 

12.  Попуњен Образац бр. - Модел уговора за Партију 2; 

13.  Попуњен Образац бр. 11 - Трошкови припреме понуде; 
14.  ПРИЛОЗИ: Неопходна и комплетна пројектна документација за набавку и уградњу 
котловских уређаја, са техничким спецификацијама. 
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Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то: 
 
Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача - добављача : 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави :  
1) Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 10% од вредности 
уговора без ПДВ, са роком важења 30 дана дуже од рока важности понуде. Банкарска 
гаранција мора да има клаузуле: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 
приговора.  
2) Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне, наплативе 
на први позив и без приговора, гаранције банке за добро извршење посла у висини 10% 
од вредности уговора са ПДВ, са роком важења 30 дана дуже од уговореног рока за коначно 
извршење посла.  
Наведено средство финансијског обезбеђења и Писмо о намерама за издавање банкарске 
гаранције и банкарска гаранција за добро извршење посла, морају бити издата у динарима, 
на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне 
набавке, а не смеју да садрже елементе или клаузуле који нису изричито дефинисани од 
стране наручиоца (додатне услове или рокове за реализацију и друго).  
 
II Изабрани понуђач је дужан да достави : 
 1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла (само за Партију број 2) 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла.  
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико 
Изабрани понуђач (Добављач) не извршава своје обавезе на начин и под условима 
дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања 
предметног поступка јавне набавке, уколико буду испуњени сви законски услови.  
 
2. Банкарску гаранцију за Партију 1 и Партију 2, (у складу са предметом за партију аз 
коју се доставља понуда, на пример: за достављена добра, опрему, монтажне и радове 
на електрификацији), пре окончања посла, добављач ће обезбедити и предати 
наручиоцу, гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 
5% вредности понуде без ПДВ.  

 
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на 
списку негативних референци 
− Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету 
конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је захтевано у 
тачки 3.14. I (писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију 
за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ), достави писмо о 
намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења 
посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са 
тим понуђачем. 
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− Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року 
од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први 
позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 
 
Критеријум за доделу уговора за обе партије је најнижа понуђена цена. 
 
РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
 
Уколико понуђачи доставе понуде са идентичним најнижим понуђеним ценама, те на основу 
тога Наручилац не може да оцени која је понуда повољнија, вредноваће се краћи рок 
испоруке (Партија 1), односно краћи рок завршетка монтажних радова котловског 
постројења (Партија 2). Уколико се ни на тај начин не може утврдити ко је поднео повољнију 
понуду, наручилац ће вредновати дуже гарантне рокове за обе партије.

 

 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Понуде се достављају у затвореној коверти, овереној печатом, на писарницу Наручиоца. 
 
Начин  подношења понуде  
  
Понуђач може поднети само једну понуду.  
Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама  да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач.  
Предметна јавна набавка обликована је у више посебних целина (партија).  
Понуда са варијантама није дозвољена.  
  
Измене, допуне и опозив понуде  
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној 
коверти.  
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи назив и 
адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:  
„Измена понуде за поступак јавне набавке у отвореном поступку, Набавка и уградња 
кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада за потребе 
Специјалне болнице за рехабилитацију; 
или  
„Допуна понуде за поступак јавне набавке у отвореном поступку, Број 23/2015 - “Набавка 
и уградња кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада за 
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију’'; 
или  
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„Опозив понуде за поступак јавне набавке у отвореном поступку, Број 23/2015 - “Набавка 
и уградња кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада за 
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију''.  
 
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. 
Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће бити одбијене. 
 
Учешће подизвођача 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити 
већи од 50% . 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су захтевани. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 
понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 
Подношење заједничке понуде  
 
Понуду може поднети и група понуђача. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 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 захтевано средство обезбеђења; 
− понуђачу који ће издати рачун; 
− рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
− обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији.   
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Адреса Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију , Парк 4, 15316 Бања 
Ковиљача, са видном назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступаку ЈН 
број 23/2015- Набавка и уградња кондензационог котловског постројења и пратеће 
опреме за летњи режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи 
Ковиљачи – НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом“. Као и на полеђини читко 
исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1. тачка 31. 
Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати 
неотворену Понуђачу. 
 
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца: Специјална болница за 
рехабилитацију, Парк 4, 15316 Бања Ковиљача, истог дана 20.7.2015. године у 13:00 часова. 
Понуђачи који су поднели понуду могу присуствовати отварању понуда и учествовати у 
поступку отварања, уколико поднесу овлашћење за учешће у поступку отварању понуда.  
Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац 
ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета 
неблаговремено.  
 
РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 

 
Наручилац може донети одлуку o обустави поступка јавне набавке, уколико настану 
објективнии разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач услед 
наведеног обустављања поступка.  
 
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
Захтев за заштиту права 
  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН.  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно 
удружење у њихово име.  
  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, 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 javnena-
bavke@banjakoviljaca.rs), или препорученом пошиљком са повратницом.  
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.  
  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
Наручиоца најкасније седам (7) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  
 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке од стране 
понуђача. 
 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  
  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 
80.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153 (или 253), 
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 
набавке на коју се односи ЈН 23/2015, корисник: буџет Републике Србије.    
  
Закључивање уговора  
 
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од осам (8) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
 
Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је при закључењу уговора, на име средства 
финансијског обезбеђења, за добро извршење посла, достави уредно потписану сопствену 
бланко меницу.  
 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, Наручилац може, сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са 
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.   
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Образац бр. 1  
 
У складу са условима из конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку, 
ЈН број 23/2015, Набавка и уградња кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за 
летњи режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, достављам 
следеће податке о подносиоцу понуде: 
 

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 
 

Јавна набавка добара у отвореном поступку: ЈН 23/2015, Набавка и уградња кондензационог 
котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне болнице за 
рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

Назив Понуђача: 

Адреса Понуђача: 

Одговорно лице (потписник уговора): 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 

Електронска пошта: 

Текући рачун: 

Матични број понуђача: 

ПИБ понуђача: 

 

 

Датум:                                                     М.П.                       Потпис одговорног лица 

_______________________                                                 _______________________ 
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Начин подношења понуде 
 
Јавна набавка добара у отвореном поступку, бр.ЈН 23/2015, набавка и уградња кондензационог 
котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне болнице за 
рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Назив Поизвођача: 

Адреса Подизвођача: 

Одговорно лице: 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 

Електронска пошта: 

Матични број подизвођача: 

ПИБ подизвођача: 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

Адреса: 

Одговорно лице: 

Особа за контакт: 

Телефон за контакт: 

Електронска пошта: 

Матични број: 

ПИБ: 
 
Напомена: 

− Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има 
места у табели 2. Потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све 
подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.  

− Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о 
осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. Овог обрасца.  

 

Датум:                                                     М.П.                       Потпис одговорног лица 

_______________________                                                 _______________________ 
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Образац бр. 2  

 
У складу са условима за јавну набавку добара у отвореном поступку, број ЈН Х/2015, набавка 
и уградња кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада 
Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 
 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
 
 
Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне 
документације за набавку добара у отвореном поступку, број ЈН 23/2015, Набавка и 
уградња кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада 
Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
 
 

 
 
Датум:  ________2015. године 
 
 
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 3 

 
На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

За набавку добара у отвореном поступку, број ЈН 23/2015, набавка и уградња 
кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада 
Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
 
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 

 
Датум: ________2015. године 
 
 
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 4 
 

 
 

 
На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву 

 
 
 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 
За јавну набавку добара у отвореном поступку, број ЈН 23/2015, набавка и уградња 

кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне 
болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 
 
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји 
сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на 
непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да:  
 

• представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању 
понуђачем;  

• представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела, 
односно акција понуђача;  

• представник наручиоца или са њим повезано лице није запослено или радно 
ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.  

 
Датум: ________2015. године 
 
 
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр. 5 

 
 
На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 од 
29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву  
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
За набавку добара у отвореном поступку, број ЈН 23/2015, набавка и уградња 

кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне 
болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи 

 
 
 
 

Изричито наведимо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да 
смо имаоци права интелектуалне својине.  
 
 
 
 
Датум: ________2015. године 
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                        ______________________________   
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      Образац бр. 6 

ИЗЈАВА ЗА 
РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА,  

за Партију 2 
Прилог – извршене уградње котловских уређаја који су истих или бољих техничких 

спецификација као и предмет јавне набавке 
Предложени облик изгледа прилога 

 

Р. бр. Купац 
Предмет 
куповине/ 
испоруке 

Број уговора/ 
фактуре, датум  
и вредност 

Контакт особа и 
тел. Наручиоца 

1     

2     

3     

4     

5     

 
НАПОМЕНА: За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. Образац 
фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније појашњење наведених 
референци на посебном прилогу понуђача.  
 
УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ НАЈМАЊЕ 5 извршених уградњи котловских уређаја 
истих или бољих техничких спецификација 
 
Рeфeрeнцa ћe сe узимaти у oбзир aкo je прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким зaхтeвимa исти или бољи - 
сложенији од прeдмeта ове јавне набавке 
 
Унете податке оверава и јамчи за њихову истинитост. 

 
Датум: ________2015. године 
 

                                                                                       Потпис одговорног лица понуђача: 
М.П.   

                                                                                         ______________________________ 
 

Напомена: 
Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци 
нетачни, такву понудуће одбити као неисправну. 
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Образац  7 
 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ/ ОВЛАШЋЕНИМ ОДГОВОРНИМ 
ЛИЦИМА- СЕРВИСЕРА, КОЈИ ЋЕ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА КОНТРОЛУ И 
ПУШТАЊЕ У РАД ИНСТАЛАЦИЈА (само за Партију 1) 
 
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорна стручна лица за контролу извршене 
уградње и пуштања у рад контроловских постројења, бити расположиви у периоду 
извршења уговора за извршење уградње на основу уговора о јавној набавци ЈН 23/2015, 
набавка и уградња кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи 
режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
 

Број Врста радова 
Име и презиме одговорног 
извођача радова и стручна 

спрема 
Број лиценце Стаж 

година 

 Одговорни Инжењер    

     

 
 
У табели може бити наведено и само једно лице. У прилогу доставити статус ангажовања 
(запослен, уговор, изјава о расположивости), копије лиценци и потврда о плаћеним 
чланаринама.  
 
Датум: _______________  
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 
М.П       ____________________________________ 
              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
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  Образац бр. 8 

У складу са условима из позива и конкурсне документације За набавку радова у отвореном 
поступку, ЈН Број 23/2015, Набавка и уградња кондензационог котловског постројења и 
пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 
Ковиљачи 

 
Достављамо испуњен образац следећа понуде:  
 

П О Н У Д А   
за Партију 1: Набавка и испорука котловских постројења 

 
бр. __________  

 
за јавну набавку у отвореном поступку, број ЈН 23/2015, набавка и уградња 
кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада 
Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
 
понуду подносимо:  
1. Самостално___________________  
2. Заједнички са _________________ 
3. Са подизвођачем _______________ 
       (заокружити одговарајуће) 

 

Укупна понуђена цена за предметну јавну набавку 

За котловски уређај………………….. ........................................ ................_____________ динара 

ПДВ 20% ........................................................................................................ ____________  динара 

Са ПДВ ..........................................................................................................._____________ динара  
Словима ................................................................................................................................... динара 
 
1. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима: ______) подизвођача (уписати 

број подизвођача).  
2. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.  
3. Рок испоруке износи: ______________дана (словима:_______________дана),  (не дуже 

од 15/30 дана) 
4. Важност понуде износи ____ ( словима: _____________________) дана од дана 

отварања понуда (не краћи од 30 дана ).  
5. Начин плаћања_______________________ са роком од ______ дана, а најдуже до 45 

дана.  
6. Гарантни рок за котловске уређаје, онолико колико је наведено у документацији 

произвођача уређаја, сходно конкретној опреми је ________ (не мање од 5 године) 
 
Датум: ________2015. године                                                    
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                         ______________________________ 
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У складу са условима из позива и конкурсне документације За набавку радова у 
отвореном поступку, ЈН Број 23/2015, Извођење грађевинско- занатских радова на 
објектима Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

 
Достављамо испуњен образац следећа понуде:  
 

П О Н У Д А   
за Партију 2: 

 
бр. __________  

 
за јавну набавку у отвореном поступку, број ЈН 23/2015, набавка и уградња 
кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада 
Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
 
понуду подносимо:  
1. Самостално___________________  
2. Заједнички са _________________ 
3. Са подизвођачем _______________ 
       (заокружити одговарајуће) 

 
Укупна понуђена цена за Партију 2 предметне јавне набавке је 
……………………..………………….. ........................................ ................_____________ динара 
ПДВ 20% ........................................................................................................ ____________  динара 

 
Са ПДВ ..........................................................................................................._____________ динара  
 
Словима ................................................................................................................................... динара 
 
1. Рок завршетка радова је ______дана (словима:___________________________дана) 
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима: ____________) подизвођача 

(уписати број подизвођача).  
3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.  
4. Важност понуде износи ____ ( словима: _____________________) дана од дана 

отварања понуда (не краћи од 30 дана).  
5. Начин плаћања …………………….. са роком од ______ дана, а најдуже до 45 дана, по 

извршеним радовима и пуштеним котловским уређајем у рад.  
6. Гаранција за извршену монтажу и уградњу, сходно техничких захтевима из образаца за 

Партију 2, износи _____ година (словима:____________________година) 
 
Датум: ________2015. године                                                    

                                                                 Потпис одговорног лица понуђача: 
М.П.   

                                                                                            ______________________________ 
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Образац бр. 10 
ПАРТИЈА 1 -Испорука, транспорт до градилишта, истовар и предаја инвеститору 

опреме: 
Ред. 
број Опис Јед. 

мере Кол. Јед. 
цена Укупно 

1 Гасни стабилини кондезациони котао     
 Који као гориво користи природни гас улазног 

притиска p=22mbar. Котао треба да има минималну 
топлотну снагу код радног режима: 

    

 При грејном режиму 50/30 °C, Q=572 kW     
 При грејном режиму 80/60 °C, Q=106/500 kW     

- Степен модулације треба да буде 20-100% (1:5) или 
већи.     

- Степен корисности према DIN4702 – одељак 8, 
треба да буде:     

 При грејном режиму 50/30 °C, мин 106.3%     
 При грејном режиму 80/60 °C, Q=98.3%     

- Котао треба да има могућност рада у топлотном 
режиму 90/70°C     

- Радни притисак минимум 6 bar     
 Котао треба да испуњава критеријуме у погледу 
нивоа садржаја Nox у димним гасовима према 
EN483 i EN15420 (EN297A3) 

    

 Остали критеријуми који треба да се испуне:     
 Котао треба да буде изведен у моноблок изведби са 
интегрисаним гориоником.     

 Измењивач топлоте треба да буде израђен од Al 
легуре.     

 Котао треба испоручити са сигнално контролним 
дијагностичним панелом  са дисплејом за 
управљање и приказ стања рада котла и приказ 
грешки. 

    

 Аутоматика треба да има могућност даљинског 
управљања са регулационим сигналом 0-10V. Котао 
треба да има могућност управљања са котловском 
пумпом. 

    

 Као додатни прибор треба испоручити филтер за 
ваздух.     

 Котао треба да поседује атест о испитивању 
акредитованог /овлашћеног института – одељења за 
гасну технику. 

    

 Гаранција за измењивач топлоте не може да буде 
мања од 5 година, а за остале елементе котла 2 
године, рачунато од дана пуштања котла од стране 
овлашћеног сервисера. 

    

 Испоручилац опреме је у обавези да путем свог 
овлашћеног сервисера пусти котловско постројење у 
рад и да доставиодговарајући извештај.     

  Компл.  1   
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2 Котловске пумпе, производње Grundfoss или 

одговарајуће, Tip:     

 

UPS 80-60F360, G=30m3/h, H=4.2mVS, 3x400V, 
Pe=880W, I=1.8A – гарантни рок треба да буде 
минимум 2 године Ком. 1   

      

 

Понућач је у обавези да уз понуду достави техничку 
документацију на српском, енглеском или немачком 
језику оверену својим печатом и потписом, као и 
сертификате односно атесте.     

      
 УКУПНО ПАРТИЈА 1 – Испорука, транспорт до 
градилишта, истовар и предаја инвеститору 
специфиране опреме.     

 ПДВ 20%     
 УКУПНО са ПДВ-ом     
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 ПАРТИЈА 2 – монтажни радови и пратећа опрема 
2.1. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА      
Ред. 
број Опис Јед. 

мере Кол. Јед. 
цена Укупно 

 Испорука и уградња следеће опреме 
наведеног произвођача или одговарајуће:     

      
1. Регулатор притиска следећих техничких 

карактеристика: Pul=0,5bar (500mbar), 
Piz=30 mbar, проток G=70 Sm3/h 

ком 1  
 

      
2. Фини филтер за гас, радни притисак  

P=0,5bar (500mbar),  проток G=70 Sm3/h ком 1   
      

3. Кугласта челична гасна славина – 
прирубничка у комплету са прирубницама 
и пририбничким сетом  

   
 

 DN40  PN16 Поликс тип KPF-G ком 1   
 DN50  PN16 навојна тип KPF-G G2" ком 1   
      

4. Манометар за гас опсега 0-100 mbar или 0-
160 mbar, са атестом ком 1   

  ком    
5. Растеретна гасна славина за гас са 

прикњучком R 1/2" ком 1   
      

6. Кугласта славина за гас  DN15 R1/2" ком 1   
      
7 Полухолендери Giacomini, димензија      
 DN50 R2" ком 1   
 DN40 R6/4" ком 1   
 DN32 R5/4" ком 1   
      
8 Гасни развод од челићних бешавних цени 

у квалитету Č1212  димензија     
 Ø 48.3x2,6 м 6   
 Ø 60.3x2,9 м 6   
       
9 Помоћни монтажни материјал и материјал 

за заваривање, цевне обујмице са гуменим 
уметком, типле, завртњи, дихтунзи. Узети  
50% од претходне ставке.  0,5   

      
10 Испорука и уградња хамбуршких лукова 

90o димензија:     
 Ø 48.3  ком 6   
 Ø 60.3 ком 8   
      

11 Испорука и уградња концентричних     
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редукција  
 Ø114,3/Ø48.3 Ком  1   
 Ø48.3/Ø42.4 ком 1   
 Ø42.4/Ø60.3 ком 1   
      

12 Испорука и уградња „T“ комада     
 Ø114,3 ком 1   
      

13 Антикорозивна заштита гасне инсталације 
са два премаза заштитном бојом  уз 
предходно одмашћивање и детаљно 
чишћење цевне мреже до металног сјаја. m̕' 12   

      
14 Завршно фарбање гасне инсталације 

жутом лак бојом са минимум два премаза  m̕' 12   
      

15 Ренгенско снимање заварених спојева 
DN100 – комада 3, са доставом извештаја. паушал 1   

      
16 Проба гасне инсталације на чврстоћу и 

непропусност према техничким условима 
за гасне инсталације за радне притиске од 
p=110mbar до 1 bar – испитни притсак је 
p=3,0bar у трајању од намање 3h за 
стабилиазцију притиска и изједначавање 
температуре, а затим још најмање 2h. 
Испитивање треба извршити манометром 
класе тачности 0,6, о резултатима 
испитивања треба да се сачини записник. паушал    

           
 Укупно ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈЕ  
      

 

НАПОМЕНА: Радове на заваривању 
гасних инсталација може да изводи само 
варилац који поседује важећи атест. При 
извођењу радова обавезно применити све 
заштитне мере предвиђене за извођење 
радова у гасној котларници.     
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2.2 ПРАТЕЋА ТЕРМОМАШИНСКА 
ОПРЕМА И МОНТАЖНИ РАДОВИ      

Ред. 
број Опис Јед. 

мере Кол. Јед. 
цена Укупно 

 Монтажа опреме из партије 1     
1. Истовар из камиона, унутрашњи транспорт 

и монтажа кондезационог стабилног котла 
575kW и пратећег прибора који се 
испоручује уз котао. Испорука материјала и 
израда цевовода од ПВЦ канализационих 
цеви за одвод кондезата фи32 у дужини 5м  ком.  1   

      
2. Монтажа котловске циркулационе пумпе 

Grundfoss UPS 80-60F 360 са испоруком 
контраприрубница и прирубничког сета. ком 1   

      

 
Испорука и уградња следеће опреме 
наведеног произвођача или одговарајуће:     

      
3. Испорука и уградња сигурносног вентила 

производње "Термоинвест" Краљево 
димензија DN32 R5/4", притицак отварања 
Po=5.0 bar, са атестом. ком 1   

      
4. Затворена експанзиона посуда за воду 

запремине V=50 лит. Притисак предпуњења 
са гасне стране P=1.5bar ком 1   

      
5. Хидраулична скретница израђена од 

челичне бешавне цеви Ø2731x5.0 са оргинал 
овалним данцима, дужине L=1350mm. 
Хидраулична скретница трба да има следеће 
прикључке:     

 DN125 PN16 – ком 2     
 DN100 PN16 – ком 2     
 DN20 R3/4“ - ком 1     
 DN15 R1/2“ - ком 3 muf     

 
Хидрауличну скретницу треба урадити 
према радионичком цртежу.     

 

Са спољне стране скретницу треба 
антикорозивно заштити са два премаза 
антикорозивне боје. ком 1   

      
6 Прирубнице са прирубничким сетом, 

димензија:     
 DN80 PN16  ком 2   
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7 Лептирасти запорни вентили у комплету са 
прирубницама и прирубничким сетом, 
димензија:     

 DN125 PN16  ком 2   
 DN100 PN16  ком 3   
      

8. Хватач нечистоће у комплету са 
прирубницама и прирубничким сетома, 
димензија:     

 DN100 PN16  ком 1   
      

9 Манотермометар Африсо, посега 0-100°C ком 2   
      
10 Манометар за воду 0-6 bara са 

манометарском славином ком 1   
      
11 Цевни развод  од челичниј бешавних цеви у 

квалитету Ч1212, димензија     
 Ø 114.3x3.6 m̕ 4   
 Ø 139.7x4.0 m̕ 24   
 Ø 88.9x3.2 m̕ 6   
       

12 Помоћни монтажни материјал и материјал 
за заваривање, лукови, цевне обујмице са 
гуменим уметком, типле, завртњи, 
дихтунзи. Узети 50% од претходне ставке  0,5   

      
13 Испорука и уградња концентричних 

редукција      
 Ø168.3/Ø 139.7 ком 2   
 Ø114,3/Ø88.9 ком 2   
      

14 Испорука и уградња „Т“ комада     
 Ø168.3  ком 2   
      

15 Испорука и уградња кугластих славина од 
бронзе GLOBO-H, димензија:     

 DN20 R3/4" ком 1   
 DN15 R1/2" ком 1   
      
16 Испорука и уградња славине за пуњење и 

пражњење, димензија:     
 DN20 R3/4" ком 1   
 DN15 R1/2" ком 1   
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17 Челична помоћна конструкција за монтажу 
цевововода, пумпи, димњака итд. Израђена 
од челичних профила. Челичну 
конструкцију треба антикорозивно заштити 
са два премаза антикорозивне боје и два 
премаза завршне боје. Обрачун по кг 
уграђеног материјала. кг 60   

      
18 Израда топловодне изолације од камене 

вуне густине 80кг/m3 обложне АЛ-фолијом 
или одговарајуће. Спојеве лепити оргинал 
самолепљивим АЛ тракама. Обрачун по м 
уграђеног материјала, димензија.      

 Ø 140x50mm m̕ 25   
 Ø 114x50mm m̕ 4   
 Ø 89x50mm m̕ 6   
      

19 Израда топловодне изолације од камене 
вуне густине 80кг/m3 дебљине 50mm, у 
облози АЛ-лима .Овом изолацијом треба 
изоловати део топловода и хидрауличну 
скретницу. Обрачун по m2 уграђене 
изолације. m̕2 5   

      
20 Припремни радови науградњи топловодне 

инсталације, демонтажа дела изолације, 
испуштање воде из котла 2, итд.   паушал    

      
21 Пуњење, одрзачивање и испитивање 

топловодне инсталације на чврстоћу и 
непропусност према техничким условима. 
Испитни притисак Pi=6,0bara у трајању 8h. 
О резултатима и испитивању треба да се 
сачини записник после пробног рада треба 
извршити чишћење филтера на улазу у 
котао. паушал    

      
22 Учествовање у активностима пуштања у рад 

котловског постројења заједно са 
овлашћеним сервисером и праћење рада 
котла у трајању од два дана. паушал    

      
23 Завршни радови са израдом елабората 

атестно техничке документације. паушал    
      
24 Транспортни трошкови паушал       

 
УКУПНО Пратећа термомашинска 
опрема и монтажни радови     0,00 
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2.3. ДИМОВОДНИ СИСТЕМ     
Ред. 
број Опис Јед. 

мере Кол. Јед. 
цена Укупно 

      
25. Испорука и уградња елеманата 

предизолованог димњачког система  ICS 
Schiedel или одговарајуће, димензија fi200, 
који се састоји од следећих елеманата:     

- Прелазни комад fi250/200 – ком 1     
- Цев основна l=955mm fi200 – ком 5     
- Цев основна l=455mm fi200-ком2     

 Колено 89° fi200 – ком 2     
 Конусни завршетак– ком 1     
 Цев телескопска 195/200 – ком 1     
 Завршна капа – ком 1     

 
Дихтунзи за кондезациони режим рада 
котла - комплет      

 Држачи димњака са обујмицом – ком 4     

 

Приликом монтаже димњака треба 
демонтирати део стакла на вратима 
котларнице и уградити пластицифирани лим 
кроз који пролази димњак  Компл.  1   

      
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 2 
      
2.1. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА     
2.2. ПРАТЕЋА ТЕРМОМАШИНСКА 

ОПРЕМА И МОНТАЖНИ РАДОВИ      

2.3. ДИМОВОДНИ СИСТЕМ        
      
 УКУПНО без ПДВ-а     
 ПДВ 20%     
 УКУПНО са ПДВ-oм     
      
 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. ПАРТИЈА 1 – Испорука, транспорт до градиишта, 
истовар и предаја инвеститору специфиране 
опреме  

   

      
2. ПАРТИЈА 2 – монтажни радови и 

пратећа опрема        

      
 УКУПНО без ПДВ-а     
 ПДВ 20%     
 УКУПНО са ПДВ-oм     
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Образац бр. 11 
Модел уговора понуђач попуњава, парафира и оверава печатом све стране и оверава печатом 
и потписује на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све 
елементе модела уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено. 
 
МОДЕЛ  Уговора за Партију 1 

У Г О В О Р 

за набавку кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи 
режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
 
Уговорне стране: 
 
НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања  

Ковиљача, Парк бр. 4, МБ: 07122314, ПИБ: 101188430,  
Бр.рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница, коју заступа в.д. директор  
др Александар Јокић, ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 
ПОНУЂАЧ:   ___________________________________________________________, 

_______________МБ___________________, ПИБ________________, број 
рачуна____________________________, кога заступа директор 
__________________________( у даљем тексту: „Извршилац“ ) 

 
Наручилац и понуђач заједно констатују: 
 
Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/2012), а на основу 
позива за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН 23/2015, набавка и уградња 
кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне 
болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
 спровео јавну набавку у отвореном поступку; 
− да је Понуђач/Добављач дана ________2015. године за Партију број 1, доставио понуду број 

_______________ од ____________ 2015. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је 
део овог уговора; 

− да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од _______ 2015. 
године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду Извршиоца бр. ______________ од 
______ 2015. године и изабрао Понуђача ________________________ за Партију 1, јавне набавке 
радова у отвореном поступку, ЈН 23/2015, набавка и уградња кондензационог котловског 
постројења и пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију, 
у Бањи Ковиљачи, према понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет овог Уговора је набавка и испорука котловског уређаја у отвореном поступку, након 
спроведеног поступка ЈН 23/2015, набавка и уградња кондензационог котловског постројења и 
пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи 
Ковиљачи, а на основу усвојене понуде Понуђача бр.  _____________ од  _____________ 2015. 
године. 
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Понуђач/Добављач се обавезује да набави и испоручи предмет јавне набавке, обезбеди пуштање у 
рад котловског постројења од стране овлашћеног лица, у свему према понуди из Партије 1 овог 
поступка, у року који је назначио у понуди, а Наручилац се обавезује да за испоручени предмет 
исплати уговорени износ. 
 

ВРЕДНОСТ  
 

Члан 2. 
 

Укупну уговорену цену, односно вредност уговора чине: 
 
- Котловски уређај, који обухвата четири (4) гасна котла, исказан појединачно и укупно према 

понуди у износу 
од____________________________________________________________________ РСД, 

 
- Порез на додату вредност у износу од ______________________________________РСД, 
 
Укупна уговорена цена износи  ________________________________________________ РСД, 
 
(словима:_______________________________________________________________________) 
 
Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна, и понуђач/добављач мора да предвиди све 
додатне трошкове у поднетој понуди. 
 
Вредност добра/опреме подразумева испоручено добро/ опрему у просторијама наручиоца/купца 
 
Наручилац ће се дужном пажњом проверавати квалитет предмета јавне набавке.  
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

 
Члан 2. 

  
 Продавац/понуђач се обавезује да испоручи уговорено добро/ опрему у року од 
_________дана (навести рок из прихваћене понуде понуђача/продавца). 
 Испорука се сматра извршеном даном предаје уговореног добра/ опреме и пуштања у рад у 
просторијама наручиоца/купца и пуштања у рад добра/ опреме, а што подразумева транспорт, царину, 
осигурање и др.),о чему ће се сачинити и завести записник о квантитативном пријему уговореног 
добра/ опреме,као и пуштање у рад потписан од стране продавца и купца. 
 Наручилац ће, након извршене уградње, позвати добављача и наведено стручно лице који ће у 
року од 48 сати дати своје писмено мишљење и извршити пуштање у рад котловског постројења, 
уколико утврди да је то могуће. 
 Понуђач/продавац се истовремено обавезује да ће заједно са наручиоцем, квалитативни 
пријем уговореног добра/ опреме извршити у уговореном року који не може бити дужи од 2 дана од 
дана извршене монтаже и електрификације котловског постројења, о чему ће се сачинити записник и 
квалитативном пријему уговореног добра/ опреме потписан од стране понуђача/продавца и 
наручиоца/купца, у свму према захтевима наручиоца и поднетој понуди. 
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ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
За уговорено добро/ опрему наручилац/купац ће платити износ од ______________динара без ПДВ-а, 
односно _____________динара са ПДВ-ом у року од _______________ од дана подношења следећих 
докумената од стране Понуђача/продавца: 
- Рачуна- фактуре са назначеним износом; 
 - бланко сопствену меницу и менично овлашћење регистровану код надлежног органа НБС 
као гаранцију на износ 10% аванса,као гаранцију за добро извршење посла, која је са роком важности 
најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Наручилац неће платити 
нити један износ пре него што прими бланко сопствену меницу и менично овлашћење регистровану 
код надлежног органа НБС  за добро извршење посла.Ова гаранција биће активирана ако понуђач не 
испуни или неуредно испуни своју уговорну обавезу. 

Документ, који издају пословне банке/НБС мора бити оригинал (меница и менично 
овлашћење, као врста финансијског обезбеђења).  
 Понуђач коме је додељен уговор обавезује се да ће наведена документа доставити приликом 
обостраног потписивања уговора. 
 Изабрани понуђач има обавезу да у тренутку примопредаје уређаја/опреме достави бланко 
сопствену меницу и менично овлашћење регистровану код надлежног органа НБС у износу од 5% од 
вредности уговора за отклањање недостатака у гарантном року са роком важности 30 дана дуже од 
уговореног гарантног рока. Ова меница ће бити активирана уколико понуђач не отклони недостатаке 
и кварове у гарантном року. 

Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у његово 
име вршити надзор над функционисањем котловских уређаја која су пуштена у рад. 

 
Члан 5. 

ОБУКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Члан 4. 

 Понуђач/продавац се обавезује да у колико је добро страног порекла изврши испоруку 
Упутства за употребу на енглеском, или др. страном језику и на српском језику, у папирном облику. 
 Понуђач/продавац се обавезује да организује и изврши обуку корисника за рад са добром/ 
опремом на  лицу места, а по извршеној монтажи и пуштању у рад  добра/ опреме, у трајању од два 
дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста 
понуђача/продавца опреме, односно произвођача опреме сертификован од стране произвођача добра/ 
опреме. 
 Продавац/понуђач се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког 
потрошног материјала према захтеву наручиоца/купца, а у периоду од најмање 7 година од момента 
квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 
 
 
ОПРЕМА И ПАКОВАЊЕ 

Члан 5. 
 Понуђач/продавац се обавезује да се добро/ опрема из члама 1.овог уговора одговарајуће 
упакује како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка у време транспорта, утовара, 
претовара, истовара у ускладиштења до монтаже и пуштања у рад. 
 
КВАНИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 6. 
 Квантитативни и квалитативни пријем добра/ опреме из члана 1.овог уговора врши се у 
просторијама наручиоца/купца, након чега ће наручилац/купац и понуђач/продавац сачинити 
записник-приликом кванититативног пријема. Понуђач/продавац је у обавези да испоручи добро/ 
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опрему о свом трошку и у просторијама наручиоца/купца, где ће се  извршити монтажа и пуштање у 
рад добра/ опреме. 
 Квалитативни пријем добра чине процедура након монтажа/уградње котловског постројења: 
прегледање, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика 
добра/ опреме по протоколу, а које ће обавити стручно лице продавца са сертификатом  уз присуство 
лица која су одређена од стране наручиоца/купца. 
 Квалитативан пријем чини и обука корисника на лицу места утврђена у члану 4.овог уговора. 
 Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће зачињен записник о 
квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране овлашћених лица понуђача/продавца и 
наручиоца/купца, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок. 
 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему као што су оштећење добра, 
мањак испорученог у односу на отпремницу, као и неслагање у односу на тражене и уговорене 
карактеристике добра констатоваће се комисијским записником наручиоца/купца и 
понуђача/продавца. 
 Продавац/понуђач се обавезује да у року од 2 дана покрене поступак за отклањање 
недостатака констатованих при квантитативном и квалитативном пријему и оконча у пирмерном 
року, који не може бит дужи од 15 дана. 
 
 
КВАЛИТЕТ ДОБРА И ГАРАНЦИЈА 

Члан 8. 
 Понуђач/продавац гарантује да је испоручено добро ново, квалитетно и функционално у 
складу са одредбама овог уговора. 

Понуђач/продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра/ опреме. 
 Добро/ опрема ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту 
опреме и биће испитано од стране  произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати 
одговарајући сертификат(оригинал) и доставити га купцу приликом испоруке. 
 Понуђач/продавац обезбеђује гаранцију у року од________месеци, односно_______ година за 
комплетно испоручено добро/ опрему. 
 Наручилац/купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију понуђачу/продавцу  у 
случају да у гарантном року на добру/ опреми, које се испоручује по овом уговору буде установљен 
било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом 
материјала или у колико добро/ опрема или његов део односно склоп не функционише правилно. 
 Понуђач/продавац се обавезује да је рок за решавање рекламација, у гарантном року највише 
15 дана од дана пријема писане рекламације наручиоца/купца. 
 Понуђач/продавац се обавезује да приступи решавању  квара најкасније у року од 24 часа од 
пријема  писане рекламације купца. 
 Понуђач/продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп 
применити и дати нови гарантни рок-преносива гаранција произвођача рачунајући од дана 
инсталације или поправке. 
 Прадавац се обавезује да уколико у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој, 
продужи гарантни рок за дужину периода застоја, тј. прекида рада. 
 Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације 
наручиоца/купца до завођења записника потписаног од стране наручиоца/купца и понуђача/продавца 
да је добро/ опрема доведено у исправно стање. 
 Уколико се у току квалитативног пријема добра/ опреме деси квар понуђач/продавац је дужан 
да  га отклони о свом трошку. Понуђач/продавац се обавезује да бесплатно током трајања гарантног 
рока спроведе све поступке превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача, а најмање 
два пута у току гарантног рока годишње. 

Рок извршења уговорених обавеза 
Уколико Наручилац утврди да Извршилац не извршава уговор по захтеваној динамици и у 
одговараућем квалитету, и ако након писаног упозорења у року од 3 (три) дана од дана уручења 
писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има 
право да раскине Уговор. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 
Члан 9. 

Сви послови који представљају предмет уговора,  морају бити у сагласности са предметним 
техничким условима и законским прописима. 
 
 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
 Ако понуђач/продавац прекорачи рок за квалитативни пријем добра дужан је да плати 
уговорену казну у износу од 0,2% дневно, а највише до 5% од укупне вредности уговора. 
 Ако понуђач/продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, или закасни 
са квалитативним пријемом преко 30 дана купац, наручилац/купац има право да наплати уговорну 
казну од 10% укупне вредности уговора. 
 Наплата уговорне казне спровешће се наплатом менице за добро извршење посла код 
надлежне банке. 
 Ако понуђач/продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са квалитативним пријемом  
преко 30 дана купац има право да једнострано раскине уговор  и поднесе на наплату надлежној  банци 
меницу као финансијску гаранцију  за добро извршење посла. 
 Понуђач/продавац се ослобађа уговорних казни уколико са квалитативним пријемом касни не 
својом кривицом. 
 Наручилац/купац има право да у случају не испуњења уговорних обавеза од стране 
продавца/понуђача из члана 8. овог уговора наплати меницу као средство финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року. 
 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 
  

Члан  10. 
 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови који произађу из овог Уговора 
решавају споразумно. У случају да се не постигне споразум о спорним питањима уговорне стране су 
сагласне да је за решавање спора надлежан (стварна и месна надлежност) Привредни суд  у Ваљеву. 
 
 
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан  11.  
 Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут сагласношћу обе уговорне 
стране. 
 Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може и једнострано раскинути под условима 
прописаним Законом о облигационим односима. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
 За све што није изричито предвиђено овим уговором примењују с одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Уговор је закључен у 6(шест)  истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава 
по три примерка. 

Уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране. 
 
 
У Бањи Ковиљачи, _____________ године 
 
 

За Понуђача/Добављача: За Наручиоца: 

М.П. 

  
  

М.П. 

  

Директор 
др Александар Јокић 

в.д. директор 
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МОДЕЛ Уговора за Партију 2 

У Г О В О Р 
за уградњу кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи 
режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
 
Уговорне стране: 
 
НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања  

Ковиљача, Парк бр. 4, МБ: 07122314, ПИБ: 101188430,  
Бр.рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница, коју заступа Директор  
др Никола Сремчевић, ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 
ПОНУЂАЧ:   ___________________________________________________________, 

_______________МБ___________________, ПИБ________________, број 
рачуна____________________________, кога заступа директор 
__________________________( у даљем тексту: „Извршилац“ ) 

 
Наручилац и понуђач заједно констатују: 
 
Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 124/2012).), а на 
основу позива за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН 23/2015, набавка и уградња 
кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне болнице 
за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 
 спровео јавну набавку у отвореном поступку; 

− да је Извршилац дана ________2015. године, за Партију 2 доставио понуду број 
_______________ од ____________ 2015. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је 
део овог уговора; 

− да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од _______ 2015. 
године, Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора, и за Партију 2 прихватио понуду Извршиоца бр. ______________ од 
______ 2015. године и изабрао Понуђача ________________________ за јавну набавку радова у 
отвореном поступку, ЈН 23/2015, набавка и уградња кондензационог котловског постројења и 
пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи, 
према понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет овог Уговора је уградња котловског уређаја односно (а)Извођење монтажних машинских 
радова на уградњи котловских постројења (уз набавку пратеће опреме), и  
(б)Електрификација гасне котларнице (уз набавку пратеће опреме електроматеријала за орман), а 
након спроведене јавне набавке у отвореном поступку, ЈН 23/2015, набавка и уградња 
кондензационог котловског постројења и пратеће опреме за летњи режим рада Специјалне болнице 
за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи и на основу усвојене понуде Понуђача бр.  _____________ од  
_____________ 2015. године. 
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ВРЕДНОСТ  

 
Члан 2. 

 
Укупну уговорену цену, односно вредност уговора чине: 
-  Вредност извршене уградње, односно монтаже и електрификације из члана 1. овог уговора, 

исказана укупно према понуди у износу 
од____________________________________________________________________ РСД, 

 
- Порез на додату вредност у износу од ______________________________________РСД, 
 
Укупна уговорена цена износи  _________________________________________________РСД, 
 
(словима:_______________________________________________________________________) 
 
Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна, и понуђач/добављач мора да предвиди све 
додатне трошкове у поднетој понуди. 
 
Наручилац ће се дужном пажњом проверавати квалитет извршених послова из предмета јавне 
набавке.  
 
РОК И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

 
Члан 2. 

  
 Продавац/понуђач се обавезује да изврши уговорени посао у року од _________дана (навести 
рок из прихваћене понуде понуђача/продавца). 
 Уградња котлова, односно монтажа и електрификација се сматра извршеном даном потврде 
увидом и контролом уградње од стране одговорног лица, и пуштања у рад у просторијама 
наручиоца/купца и пуштања у рад котловског постројења, о чему ће се сачинити и завести записник о 
квалитатативном пријему уговореног и извршеног предмета јавне набавке. 
 Наручилац ће, након извршене уградње, позвати добављача и наведено стручно лице који ће у 
року од 48 сати дати своје писмено мишљење и извршити пуштање у рад котловског постројења, 
уколико утврди да је то могуће. 
 Пуштањем у рад котловских постројења, извршилац завршава своју обавезу уградње и 
монтаже, у свему према техничким спецификацијама, и одговоран је за гарантни период извршене 
онтаже и електрификације. 
 
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
За уговорене послове наручилац ће платити износ од ______________динара без ПДВ-а, односно 
_____________динара са ПДВ-ом у року од _______________ од дана подношења следећих 
докумената од стране Понуђача/продавца: 
- Рачуна- фактуре са назначеним износом; 
- извештај ситуацију о извршеним пословима; 
 - бланко сопствену меницу и менично овлашћење регистровану код надлежног органа НБС 
као гаранцију на износ 10% аванса,као гаранцију за добро извршење посла, која је са роком важности 
најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Наручилац неће платити 
нити један износ пре него што прими бланко сопствену меницу и менично овлашћење регистровану 
код надлежног органа НБС  за добро извршење посла.Ова гаранција биће активирана ако понуђач не 
испуни или неуредно испуни своју уговорну обавезу. 
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Документ, који издају пословне банке/НБС мора бити оригинал (меница и менично 

овлашћење, као врста финансијског обезбеђења).  
 Понуђач коме је додељен уговор обавезује се да ће наведена документа доставити приликом 
обостраног потписивања уговора. 
 Изабрани понуђач има обавезу да у тренутку примопредаје извршених послова  достави 
бланко сопствену меницу и менично овлашћење регистровану код надлежног органа НБС у износу од 
5% од вредности уговора за отклањање недостатака у гарантном року са роком важности 30 дана 
дуже од уговореног гарантног рока. Ова меница ће бити активирана уколико понуђач не отклони 
недостатаке и кварове у гарантном року. 

Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у његово 
име вршити надзор над функционисањем котловских уређаја и пратеће опреме који су пуштени у 
рад. 

 
Члан 5. 

ОБУКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 Извршилац/понуђач се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког 
потрошног материјала према захтеву наручиоца/, а у периоду од најмање 7 година од момента 
квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 
 
ОПРЕМА И ПАКОВАЊЕ 

Члан 5. 
 

 Понуђач/продавац се обавезује да се добро/ опрема из члама 1.овог уговора одговарајуће 
упакује како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка у време транспорта, утовара, 
претовара, истовара у ускладиштења до завршетка монтаже и пуштања у рад котловских постројења. 
 
КВАНИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 6. 
 

 Квантитативни и квалитативни пријем нбављене опреме и добара из члана 1.овог уговора 
врши се на месту извршене уградње, након чега ће наручилац и извршилац сачинити записник-
приликом квантитативног и квалитативног пријема опреме и добара који су предмет извршења 
уговора према Партији 2. Понуђач је у обавези да испоручи добро/ опрему о свом трошку и у 
просторијама наручиоца, где ће се  извршити монтажа и пуштање у рад добра/ опреме. 
 Комплетни квалитативни пријем добра чине процедура након монтажа/уградње котловског 
постројења: прегледање, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених 
карактеристика добра/ опреме по протоколу, а које ће обавити стручно лице продавца са 
сертификатом  уз присуство лица која су одређена од стране наручиоца/купца. 
 Након извршеног квалитативног пријема биће зачињен записник о квалитативном пријему, 
потписан од стране овлашћених лица понуђача и наручиоца, од чијег датума завођења почиње да тече 
гарантни рок. 
 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему као што су оштећење добра, 
мањак испорученог у односу на отпремницу, као и неслагање у односу на тражене и уговорене 
карактеристике добра, изведени радови на уградњи из члана 1 овог уговора које није одобрило 
стручно лице које одреди наручилац. Овакви уочени недостаци констатоваће  се комисијским 
записником наручиоца/купца и понуђача,  
 Продавац/понуђач се обавезује да у року од 2 дана покрене поступак за отклањање 
недостатака констатованих при квантитативном и квалитативном пријему и оконча у примерном 
року, који не може бити дужи од 15 дана. 
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КВАЛИТЕТ ДОБАРА, УГРАДЊЕ И ГАРАНЦИЈА  
 

Члан 8. 
 

 Понуђач/продавац гарантује да је испоручена опрема нова, квалитетна и функционална у 
складу са одредбама овог уговора, и према достављеној понуди. 

Понуђач/продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад опреме. 
 Добра/ опрема ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту 
опреме и биће испитано од стране  произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати 
одговарајући сертификат(оригинал) и доставити га купцу приликом испоруке. 
 Понуђач/продавац обезбеђује гаранцију у року од________месеци, односно_______ година за 
комплетно испоручена добра/ опрему. 
 Наручилац/купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију понуђачу/продавцу  у 
случају да у гарантном року на добру/ опреми, које се испоручује по овом уговору буде установљен 
било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом 
материјала или у колико добро/ опрема или његов део односно склоп не функционише правилно. 
 Понуђач/продавац се обавезује да је рок за решавање рекламација, у гарантном року највише 
15 дана од дана пријема писане рекламације наручиоца/купца. 
 Понуђач/продавац се обавезује да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од 
пријема  писане рекламације купца. 
 Понуђач/продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп 
применити и дати нови гарантни рок-преносива гаранција произвођача рачунајући од дана 
инсталације или поправке. 
 Продавац се обавезује да уколико у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој, 
продужи гарантни рок за дужину периода застоја, тј. прекида рада. 
 Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације 
наручиоца/купца до завођења записника потписаног од стране наручиоца/купца и понуђача/продавца 
да је добро/ опрема доведено у исправно стање. 
 Уколико се у току квалитативног пријема добра/ опреме деси квар понуђач/извршилац је 
дужан да  га отклони о свом трошку. Понуђач/продавац се обавезује да бесплатно током трајања 
гарантног рока спроведе све поступке превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача, 
а најмање два пута у току гарантног рока годишње. 
 

члан 9. 
 
Рок извршења уговорених обавеза 

Уколико Наручилац утврди да Извршилац не извршава уговор по захтеваној динамици и у 
одговараућем квалитету, и ако након писаног упозорења у року од 3 (три) дана од дана уручења 
писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има 
право да раскине Уговор. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
 

Члан 10. 
Сви послови који представљају предмет уговора,  морају бити у сагласности са предметним 

техничким условима и законским прописима. 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

 Ако понуђач/извршилац прекорачи рок за квалитативни пријем, дужан је да плати уговорену 
казну у износу од 0,2% дневно, а највише до 5% од укупне вредности уговора. 
 Ако понуђач/извршилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, или закасни 
са квалитативним пријемом преко 30 дана купац, наручилац има право да наплати уговорну казну од 
10% укупне вредности уговора. 
 Наплата уговорне казне спровешће се наплатом менице за добро извршење посла код 
надлежне банке. 
 Ако понуђач/извршилац не изврши уговорне обавезе или закасни са квалитативним пријемом  
преко 30 дана купац има право да једнострано раскине уговор  и поднесе на наплату надлежној  банци 
меницу као финансијску гаранцију  за добро извршење посла. 
 Понуђач/извршилац се ослобађа уговорних казни уколико са квалитативним пријемом касни 
не својом кривицом. 
 Наручилац има право да у случају не испуњења уговорних обавеза од стране 
продавцапонуђача из члана 8. овог уговора наплати меницу као средство финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року. 
 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан  12. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови који произађу из овог Уговора 
решавају споразумно. У случају да се не постигне споразум о спорним питањима уговорне стране су 
сагласне да је за решавање спора надлежан (стварна и месна надлежност) Привредни суд  у Ваљеву. 
 
 
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан  11.  
 

 Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут сагласношћу обе уговорне 
стране. 
 Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може и једнострано раскинути под условима 
прописаним Законом о облигационим односима. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 За све што није изричито предвиђено овим уговором примењују с одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Уговор је закључен у 6 (шест)  истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава 
по три примерка. 

Уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране. 
 
У Бањи Ковиљачи, _____________ године 
 

За Понуђача/Добављача: За Наручиоца: 

М.П. 

  
  

М.П. 

  

Директор 
др Александар Јокић, 

в.д. директор 
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Образац 12. 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од 
трошкова прибављања средства обезбеђења. 

 

 Врста трошкова Износ трошкова 

1. 
  

2.   

3. 
  

4.   

5.   

6.   

 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади оправдане 
трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Датум, ________2015. године 
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                        ______________________________   
Напомена: 
Овај образац није обавезно да се прилаже уз понуду. 
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 
друге релевантне доказе. 
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Образац бр. 13 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална   болница   за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк 
бр. 4 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 

  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална   болница   за 
рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 
_______________ може попунити на износ од ______________динара на име озбиљности понуде, за 
ЈН бр. 23/2015 од __________ године, чији је предмет набавка и испорука прехрамбених производа – 
коре за питу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 
 

Овлашћује се Специјална   болница   за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, 
као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности 
– меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем 
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или  

због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 



Јавна набавка у отвореном поступку –  ЈН 23/2015   Специјална болница за рехабилитацију 
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Страна 50 oд 54 

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица 
овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, 
промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 
предметног Уговора. 

Датум издавања Овлашћења _________________године 

Важност Овлашћења ____________________ године                                   

 

 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  

                                                                                            ________________________________ 
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Образац бр. 14 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална   болница   за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк 
бр. 4 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 

  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за 
рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 
_______________ може попунити на износ од ______________динара на име гаранције за добро 
извршење посла, за ЈН бр. 23/2015 од __________ године, чији је предмет набавка и испорука 
прехрамбених производа - кора за питу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 
Ковиљачи. 

Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, 
као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности 
– меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем 
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или 
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 
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Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица 
овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, 
промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 
предметног Уговора. 

 

Датум издавања Овлашћења _________________године 

Важност Овлашћења ____________________ године                                   

 

 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  

                                                                                            ________________________________ 
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Образац бр. 15 
 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ 

 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави 
потврду о регистрацији менице. 

 

 

 

• на линијама у пољу 6 уписати: печат и потпис овлашћеног лица дужника (истоветан као у Депо 
картону и ОП обрасцу), али тако да текст или печат ниједним својим делом не излазе из 
фиктивног оквира са слике, односно не прелазе на бели оквир менице. 
 

• Поред менице и меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 
депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива) 
као и оверену копију ОП Образаца (у општини или суду, не старија од 2 месеца од дана пријема 
позива за достављање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа. 
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ КОНДЕЗАЦИОНОГ КОТЛОВСКОГ 

ПОСТРОЈЕЊА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ 
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