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На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( 
„Сл. гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 18/19 од  
10.05.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 18/19 -2 од  
10.05.2017. године, припремљена је: 

 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности  – 

Набавка клима уређаја 
ЈН 05/17 

 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 

 
III 

Врста,    квалитет,    количина    и    опис    добара,    начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, 
рок испоруке, место испоруке, техничка спецификација и 
гарантни рок 

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

          V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Образац понуде 

VII Tехничка спецификација 

         VIII Изјава понуђача о испуњености услова 

IX Модел уговора 

  X Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

      XI – 1  
XI -2 

Модел меничног овлашћења - писма 

         XII Образац изјаве о независној понуди 
XIII Образац трошкова припреме понуде 
 XIV Изјава понуђача о обиласку локације 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о Наручиоцу 

Наручилац: Универзитет у Београду - Грађевински факултет 
Адреса: ул. Булевар краља Александра бр. 73/1, 11120 Београд 
ПИБ 100251144, 
Матични број 07006454, 
Интернет страница наручиоца: www.grf.bg.ac.rs 

 

2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 05/17, су добра – Набавка клима уређаја. 

 
3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
5. Контакт : 

Милена Роквић 
nabavke@grf.bg.ac.rs 

 
 
6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 ( десет) дана од дана 
јавног отварања понуда. 

 

 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Oпис  предмета  набавке:  Предмет јавне набавке  ЈН број 05/17, су добра – уређаји за 
климатизацију,  према спецификацији датој конкурсном документацијом. 
Понуђач је у обавези да изврши демонтажу постојећих , испоруку, монтажу и уградњу 
нових клима уређаја и исте пусти у рад. 
Назив и ознака из општег речника набавке: Уређаји за климатизацију - 39717200. 
Спецификација и количина предмета јавне набавке дефинисане су у поглављу V I I  
конкурсне документације. 

 
2. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕНЈА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ, УГРАДЊЕ/МОНТАЖЕ И ПУШТАЊА У РАД, КОЛИЧИНА 

ДОБАРА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ГАРАНТНИ РОК И УСЛОВИ 

ГАРАНТНОГ ОДРЖАВАЊА 
 
1. Врста  добара : Уређаји за климатизацију. 
2. Квалитет : У складу са захтевима из техничке спецификације. 
3. Количина  и  опис  добара : 

Количина и опис добара које су предмет ове јавне набавке дате су у о б р а с ц у  
Т ЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА која је саставни део конкурсне документације. Наручилац 
није везан количинама описаним у техничкој спецификацији – није обавeзан да у потпуности 
реализује све количине, већ ће реализација зависити од расположивих средстава Наручиоца. 

 
4. Начин  спровођења  контроле  и  обезбеђивања  гаранције  квалитета :  

Контрола испоручених добара се врши од стране стручне службе Наручиоца. 
 

5.  Место  испоруке ,  уградње/  монтаже и пуштања  у  рад : 
 

Испорука добара саобразним са захтевима из техничке спецификације ће се спроводити 
по појединачним позивима наручиоца по појединачно издатим наруџбеницама. Место 
испоруке је седиште Наручиоца: Булевар краља Александра 73/I, Београд .  

Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној 
документацији. Клима уређаји треба да поседују управљач за даљинску контролу, носаче за 
монтажу спољне и унутрашње јединице ( према техничкој спецификацији).  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив произвођача и модел понуђених клима 
уређаја. Понуђени и испоручени клима уређаји морају бити нови, у оригиналним фабричким 
паковањима, са приложеном техничком документацијом, којом се гарантује оригиналност 
производа. Уз сваки испоручени и  уграђени клима уређај, понуђач је дужан да достави 
техничку документацију ( каталог) којом гарантује оригиналност производа – као и упутство 
за употребу на српском језику и исправно попуњен и оверен гарантни лист. Приложеном 
техничком документацијом се доказује испуњеност захтеваних карактеристика клима 
уређаја, из којих се мора видети да понуђени клима уређaји у потпуности испуњавају све 
захтеване минималне техничке карактеристике из техничке спецификације. 

Унутрашње јединице клима уређаја се монитирају на местима постојећих, а унутрашње 
јединице клима уређаја који се монтирају у Свечаној сали факултета, су на око 6м висине.  

Посета локацији пре давања понуде је обавезна ради припреме понуде у делу 
понуде који се односи на климе тип 1 из техничке спецификације. Наручилац ће 
омогућити на захтев понуђача, обилазак простора у коме ће уређаји бити монтирани, као и да 
изврше сва мерења и остале радње неопходне за формирање потпуне понуде. Понуђач мора 

да обезбеди да се кондензат из спољашње и унутрашње јединице клима уређаја сакупља 

и одводи у складу са законским прописима. 

6. Рок испоруке  - Роба ће се испоручивати сукцесивно, током трајања уговора. Рок испоруке 
дефинише понуђач у понуди према условима из конкурсне докментације. 
7. Гарантни  рок  и  услови  гарантног  одржавања :  

Понуђени  гарантни  рок  за  добра  не  може  бити  краћи  од  гарантног  рока  који  даје 
произвођач добара, рачунајући од дана извршене уградње/монтаже. 

Понуђач је у обавези да у гарантном року изврши поправку неисправног добра, набавку 
и уградњу резервног дела и отклањање квара о свом трошку, довођењем добра у исправно 
стање у року од 3 (три) радна дана од дана позива наручиоца. 

Понуђач гарантује да ће испоручена добра бити прописаног квалитета без недостатака у 
материјалу и изради и да ће у гарантном року правилно функционисати.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

  
Р.бр. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. 

Закона 
1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2 
 
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђивна за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре 

3 Да је измирио доспеле порезе, доприносе, и друге јавне дажбине у складу са прописимна 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

  Да изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 
 
Р.бр. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке  
4 ФИНАНСИЈСКИ 

КАПАЦИТЕТ 
Да је у периоду 12 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда 
био непрестано ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности 

5 

КАДРОВСКИ 
КАПАЦИТЕТ 

Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 7 
(седам) запослених од којих најмање 3 сервисера ( фригомеханичари – 
електротехничари ) сертификованиx од стране произвођача или 
представништва произвођача на територији Р. Србије за понуђену робу, 1 
запосленог дипломираног инжењера са одговарајућом лиценцом за 
термотехничке инсталације и климатизације 

 
6 РЕФЕРЕНЦЕ  

Да је понуђач у претходној години имао реализоване уговоре из  предметне  
набавке,  у  вредности  најмање двоструког  износа  укупно  понуђене  цене  
по  овој понуди 

7 ТЕХНИЧКИ 
КАПАЦИТЕТ 
 
 

Да понуђач  пружа ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС за предмете набавке 
Да понуђач има обезбеђено снабдевање оригиналним РЕЗЕРВНИМ 
ДЕЛОВИМА НАРЕДНИХ 10 ГОДИНА 

8 ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

Спољна јединица клима уређаја – тип 1 (за свечану салу) заједно са 
постољем не сме бити виша од 110 цм  

 
IV-2 УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

 
Као доказ да испуњава услове за учешће наведене у овом делу конкурсне 

документадије, сагласно члану 77. став 4. Закона, понуђач доставља правилно 
потписану и печатом оверену ИЗЈАВУ дату У ОБРАСЦУ VIII ове конкурсне 
документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76. Закона о јавним набавкама.  
 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, 
биће одбијена као неприхватљива. Наручилац може да пре доношења одлуке о додели 
уговора тражи од одабраног понуђача да приложе доказе  на увид, о испуњености 
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи   којима   понуђач   доказује   испуњеност   тражених   услова   издати   од   стране 
надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

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. 
 
IV-3  Услови  које  мора  да испуни  подизвођач  у складу са чланом  80. Закона 

Уколико  понуђач  понуду  подноси  са  подизвођачем,  дужан  је  да  за  подизвођача  у 
понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1 ( услови из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1, 2 и 4). 

 
IV-4  Услови  које  мора  да  испуни  сваки  понуђач  из  групе  понуђача  у  складу  са  
чланом  81. Закона  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1. 
(услови из чл. 75. ст. 1. тач. 1, 2 и 4), док остале услове испуњавају заједно. 

 
IV-5  Критеријум за  доделу  уговора  

У  складу  са  чланом  85.  Закона,  критеријум  за  доделу уговора и  оцењивање  
понуда  је „  најнижа понуђена цена ”. 

 
IV – 6  Начин одређивања најповољније понуде у случају кад понуде имају исту понуђену 

цену: 
Ако након примене критеријума најнижа цена два или више понуђача имају исти ранг, 

предност ће имати понуда са дужим роком плаћања, а ако и након тога буду постојале 
исторангиране понуде предност ће се дати понуди са краћим роком испоруке, а ако и након 
тога постоје исторангиране понуде, предност ће се дати понуди са дужим роком гаранције. 
 

А ако и након тога није могуће одредити најповољнију понуду, над најповољнијим 
понудама које имају исту цену,  рок плаћања, рок испоруке и рок гаранције, најповољнија 
понуда биће одређена применом жреба који ће бити заказан у одређено време у просторијама 
наручиоца, при чему ће сви понуђачи бити позвани да присуствују извлачењу.  
 

IV-7  Обрасци  који  чине саставни  део  понуде  ( 9 образаца је предвиђено као обавезна 

садржина понуде као и техничка документација којом доказује испуњеност техничких 

карактеристика из техничке спецификације ) – сви обрасци морају бити потписани и 

оверени печатом :  
  1 -  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ (Образац  VI  у конкурсној документацији); 

2 - ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ( Образац VII којом понуђач пристаје да 
испоручи робу саобразну датој техничкој спецификацији, и која ће бити саставни део уговора 
о набавци и испоруци добара) 
3 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА услова из члана 75. и 76. Закона, ( Образац VIII) 
4 - МОДЕЛ УГОВОРА - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати 
и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора ( Образац  IX у 
конкурсној документацији); 
5 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, са упутством како да се попуни ( Образац X у конкурсној 
документацији); 
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6 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Образац XII у конкурсној документацији); 
7 – Потврда о посети локације ( Образац XIV у конкурсној документацији ) 
8 -  Техничку документацију,  (  каталог,  упутство  за  употребу и  сл.)  којом  се доказује 
испуњеност захтеваних карактеристика клима уређаја из спецификације; 
- Образац трошкова припреме понуде (у конкурсној документацији), уколико је понуђач 
имао трошкове у фази припреме понуде;- није обавезан елемeнт понуде 

 - Споразум којим се понуђачи  из  групе међусобно  и  према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
печатом оверава. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не 
односи  се  на  обрасце  који  подразумевају давање  изјава  под  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, 
образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. 
Закона о јавним набавкама). 

 
V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане 

Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и 
позивом за подношење понуда. Понуда се подносу на обрасима који су дати овом 
конкурсном докуметнацијом. 

1.  Подаци  о  језику  на  којем  понуда  мора  да  буде  састављена  
Понуда мора бити састављена на српском језику. 
Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ 

доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 
Понуђач може део понуде који се односи на техничке карактеристике понуђених 

добара доставити на страном (енглеском) језику. 
У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику. 

2.  Начин  на  који  понуда  мора  да  буде  сачињена  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 

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

Понуду доставити на адресу: Булевар краља Александра бр. 73/1, Београд, први 
спрат, канцеларија 117, радно време писарнице је радним данима од 7.30 до 15 и 30 

 
са назнаком „Понуда за јавну набавку клима уређаја, ЈН 05/17, - НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 
до 22.05.2017. године до 12,00 часова, у писарници наручиоца. 
 

Јавно отварање понуда ће бити одмах након тога, 22.05.2017.године, у 12 и 30. часова, на 
адреси Булевар краља Александра 73, први спрат - у кабинету број 147 ( деканат ). 
 

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



 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 05/17  ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ        8 
 

понуда налази, обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико 
је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 

Понуда коју наручилац  није примио  у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 
се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, 
неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања 
понуда. 

3.  Партије  
Предметна набавка није обликована по партијама. 

4.  Понуда  са  варијантама  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5.  Начин  измене,  допуне  и  опозивање  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 или кутији. 
 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  
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: Булевар краља 
Александра број 73, први спрат, канцеларија 117  
�

 „Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности – набавка клима уређаја, ЈН бр. 05/17“ 

 
�

 или „Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности - набавка клима уређаја, ЈН бр. 05/17“ 
 

�
 или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности  - набавка клима уређаја, ЈН бр. 05/17 “ 

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

понуду подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6.  Учествовање  у  заједничкој  понуди  или  као  подизвођач  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више 
заједничких понуда. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси 
понуду са подизвођачем. 
7.  Понуда  са  подизвођачем  

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 
- у обрасцу понуде (образац бр. VI) наведе опште податке о подизвођачу, проценат 

од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% 
од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
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- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 
1. тач 1, 2 и 4) Закона на начин предвиђен у конкурсној документацији. 
 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси  понуду са  подизвођачем,  тај  подизвођач  ће  бити  наведен  и  у  уговору о  јавној 
набавци. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира 
на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом  уговора  наручилац  претрпео  знатну  штету.  У  овом  случају  наручилац  ће 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то  
лице  испуњава  све  услове  одређене  за  подизвођача  и  уколико  добије  претходну 
сагласност наручиоца. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 
тог подизвођача. 
8.  Заједничка  понуда  

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде навести опште податке 
о сваком учеснику из групе понуђача. 
За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4 Закона, на начин предвиђен у конкурсној документацији. 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и 
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који обавезно садржи 
податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Споразумом се 
уређују и друга питања, као нпр. назив понуђача који ће у име групе понуђача доставити 
средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун и рачун на који ће бити извршено 
плаћање. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара.Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 
п оступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 
законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. Захтеви  у  погледу  рока  важења  понуде,  начина  и  услова  плаћања,  гарантног   

рока, евентуалних  других  околности  од  којих  зависи  прихватљивост  понуде  
 9.1.  Рок  важења  понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања 
понуда. 

Уколико понуђачи понуде краћи рок важења понуде од 30 (тридесет) дана од 
данаотварања понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде нe може мењати понуду. 

 9.2  Начин  и  услови  плаћања  
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Рок плаћања je 30 дана, a не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) дана од дана 
службеног пријема рачуна код наручиоца,  у складу са Законом   о   роковима   измирења   
новчаних   обавеза   у   комерцијалним   трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12 и  
68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Уколико је рок плаћања дужи од 
траженог, понуда ће  одбијена као неприхватљива. 
 Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати. 
 9.3  Гарантни  рок 

Понуђени гарантни рок не сме бити краћи од гарантног рока који даје произвођач 
добара, рачунајући од дана извршене уградње/монтаже. 

10.  Валута  и начин на који  мора  да  буде наведена  и  изражена  цена  у  понуди  
Цена  мора  бити  изражена  у  динарима,  са  и  без  пореза  на  додату  вредност,  са 

урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуда у обзир узимати цена без пореза на додату вредност. 

У укупну цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати: набавку клима 
уређаја, испоруку са трошковима превоза, уградњу и пуштање у рад   са  свим  матери 
јалом  потребним за уградњу и пуштање у рад, све поправке са резервним деловима у 
понуђеном гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне трошкове. 

Уколико је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 

11.  Средство  финансијског  обезбеђења  
Понуђач  којем  буде  додељен  уговор,  дужан  је  да,  на  име  средства  финансијског 

обезбеђења уговора, достави: 
- Приликом потписивања уговора - регистровану бланко сопствену (соло) меницу за 

добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица за 
заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без 
ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста“ роком 
доспећа „ по  виђењу“  и  роком  важења  10  (десет)  дана  дужим  од  уговореног  рока  за  
извршење уговорених обавеза, и 

- Приликом примопредаје добара - регистровану бланко сопствену (соло) меницу за 

откалањање недостатака у гарантном року, оверену печатом и потписану од стране лица 
овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у корист наручиоца  у висини 
од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде са клаузулом „без протеста“ и „по 
виђењу“ и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Уз  менице мора  бити  достављена копија картона депонованих  потписа  који  је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Менична овлашћења морају бити потписана и оверена, сагласно   Закону о платном 
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 
62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 

Наручилац ће наплатити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорене обавезе, без посебног обавештења понуђачу. 

12.  Начин  означавања поверљивих  података  
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације 
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну 
тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о 
поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац  ће  као  поверљиве  третирати  податке  у  понуди  који  су  садржани  у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 
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мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. 

Наручилац  не  одговара  за  поверљивост  података  који  нису означени  на  поменути 
начин. 
13.  Додатне информације или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде  

Заинтересовано   лице   може,   у   писаном   облику,   тражити   од   наручиоца   
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.. 

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЈН 
05/17, на неки од следећи начина: 
-  путем  поште  или непосредно на  адресу  наручиоца: Универзитет у Београду Грађевински 
факултет Булевар краља Александра број 73, први спрат, канцеларија број 117  или путем мејл 
адресе : nabavke@grf.bg.ac.rs  

Додатна објашњења понуђач може упутити Наручиоцу за време радног времена 
Наручиоца, од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде као и 
након отварања понуда у вези са оценом понуда телефоном није дозвољено.  

Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
14.  Измене и  допуне конкурсне документације  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  ( о с а м ) или  мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. Обавештење о продужењу рока биће објављено на 
Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. 
15.  Додатна  објашњења  од  понуђача  после  отварања  понуда  и  контрола  код  
понуђача,  односно  његовог  подизвођача  

Наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  захтева  од  понуђача  додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

16.  Негативне референце  –  извршење  обавеза  по  раније  закљученим  уговорима  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1)  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2)  учинио повреду конкуренције; 
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3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4)  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања 
позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2)  исправа о реализованом средству обезбеђења у  случају неиспуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или неиспуњења уговорних обавеза; 
3)  исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4)  рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5)  изјава  о  раскиду  уговора  због  неиспуњења  битних  елемената  уговора  дата  на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6)  доказ  о  ангажовању  на  извршењу  уговора  о  јавној  набавци  лица  која  нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
7)  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима 
о јавним набавкама. 

Наручилац  може  одбити  понуду  ако  поседује  правоснажну  судску  одлуку  или 
коначну одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или 
уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

19.  Рок  за  закључење  уговора  
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Понуђач коме је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане примерке 

уговора у року од 3 (три) дана од дана пријема уговора.У случају да је поднета само једна 
понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту 
права,  у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

20.  Измене током  трајања  уговора  - члан  115.  Закона  
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка 

јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора уколико за то постоје 
оправдани разлози. 
21.  Разлози  због којих  понуда  може бити  одбијена  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неодговарајућа и неприхватљива, 
а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 
1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3)  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5)  понуда  садржи  друге  недостатке  због  којих  није  могуће  утврдити  стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. Наручилац ће одбити 
понуду  и уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне 
набавке:  
1) поступао супротно одредбама ЗЈН о заштити интегритета поступка и забрану радног 
ангажовања код добављача;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 
о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
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5) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;  

22.  Захтев  за  заштиту права 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев се предаје наручиоцу непосредно,  предајом у писарници 
наручиоца, или поштом препоручено са повратницом на адресу: Булевар краља Александра 
бр. 73/1, Београд, први спрат, канцеларија 117, радно време писарнице је радним данима од 
7.30 до 15 и 30. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом 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 3  (три) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока у којем понуђач може оспоравати врсту 
поступка, садржину позива за подношење понуда или конкурсне документације (3 дана пре 
истека рока за подношење понуда), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 
до истека рока за подношење понуда. 

После  доношења  одлуке  о  додели  уговора,  одлуке  о  обустави  поступка,  рок  за 
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона; 
7) потпис подносиоца. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били, или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона о јавним 
набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.Ако је у истом поступку 
јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у 
том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 
могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, 
сем у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 
захтева за заштиту права. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153; позив 

на број: број или ознака јавне набавке; сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца или број или ознака 
конкретне јавне набавке, прималац: Министарство финансија - Управа за трезор, буџет 
Републике Србије. Уз захтев понуђач подноси као доказ о уплати накнаде : 

- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 

републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија - Управе за 

трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 
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(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 
- Потврда издата од стране Народне банке Србије,  која садржи  све напред поменуте 
елементе, за  подносиоце  захтева  за  заштиту  права  (банке  и  други  субјекти)  који  имају 
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

23.   Коришћење  патента  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права   интелект 

уалне својине  трећих  лица  
Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда  број од                                за  јавну  набавку  добара  –

набавка клима уређаја, Ј Н  0 5 / 2 0 1 7   
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
Уговора: 

 

 

 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 
 

 
 

а) самостално 
 

б) са подизвођачем 
 

в) као заједничку понуду 
 

 
 

Напомена: 
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 
подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

1) 
 

Назив подизвођача: 
 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

2) 
 

Назив подизвођача: 
 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

 
 

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

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

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

достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 
 

  

Матични број: 
 

  

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 
 

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

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

од  места  предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира    у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди.
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5)  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  JН 05/17– добра – набавка клима уређаја 
 

 

 
Предмет набавке 

 
Коли
чина 

 

Назив 
произвођача 

 
Модел 

 Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Клима уређај 
унутрашња и 
спољна јединица 
по техничкој 
спецификацији 
са уградњом-  
тип 1 

2 

       

Клима уређај 
унутрашња и 
спољна јединица 
по техничкој 
спецификацији 
са уградњом-  
тип 2 

12 

     

Укупна понуђена цена са свим 
трошковима без ПДВ-а: 

 

Укупна понуђена цена са свим 
трошковима са ПДВ-ом: 

 

Рок плаћања минимум 30 дана: 
(не дужи од 45 дана од дана пријема рачуна) 

 

Рок важења понуде: 
(минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда) 

 

Рок испоруке, монтаже/уградње и 
пуштања у рад ( максимум 25 дана): 
 

 

Гарантни рок: 
(не краћи од гарантног рока произвођача,  
од извршене уградње/монтаже) 

 

 

У укупну понуђену цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати : 

набавку клима уређаја, испоруку са трошковима превоза, уградњу/монтажу и пуштање 

у рад   са  свим   материјалом   потребним  за  уградњу и  пуштање у рад,  све  поправке са  

резервним деловима у понуђеном гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне 

трошкове. 
 

У                                                                                                          Потпис овлашћеног лица 

Дана:   М.П.
 
 

 
Напомене: 

Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни,  потпише  и  печатом  овери,  чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде.
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VII    TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I PREDMER RADOVA  ZA NABAVKU  

I UGRADNJU KLIMA UREĐAJA 

 
TIP 1- SPLIT SISTEM, INVERTORSKI KLIMA 

 UREĐAJI 36000 BTU 

za svečanu salu Gradjevinskog fakulteta u Beogradu 

 
Napomena : prilikom obilaska proveriti tip elektroinstalacija (monofazna /trofazna).  
Ponudu dati na osnovu uvida u uslove za kompletnu demontažu postojeće opreme, 
isporuku i montažu predmeta nabavke ( Obavezna  poseta lokaciji) 
          
1.0 Pripremni i demontažni radovi        
         
1.1 Demontaža postojećih split sistema i predaja 

Investitoru.        
 Cena po kompletu instalirane opreme.        
 Ukupan broj instaliranih uredjaja.  kompl. 2 x  =  
 

NAPOMENA: Zbog specifičnosti demontaže 
opreme potrebno je videti položaj uredjaja 
pre davanja ponude.        

  Ukupno 1.0:  
         
2.0 Nabavka i ugradnja nove opreme i 

puštanje u rad        
         
2.1 Nabavka, isporuka i ugradnja single split  

invertorskog sistema kapaciteta 36000 BTU,  
komplet unutrašnje i spoljne jedinice 
proizvod  kompanije "Mitsubishi electric",  
ili odgovarajući, sa bežičnim kontrolerom 
sledećih karakteristika :        

         
 Spoljašnja jedinica:        
 tip PUHZ-P100VHA4        
 napajanje: 1x230V 50Hz        
 rashladni fluid: R410A        
 nom. rashl. kapacitet: 9.4kW        
 max. min. rashl. kapacitet: 11.2÷4.9 kW        
 nominlna el. snaga: 3.12 kW        
 SEER: 4.8        
 nom. grejni kapacitet: 11.2 kW        
 max. min. grejn. kapacitet: 12.5÷4.5 kW        
 nominlna el. snaga: 3.49 kW        
 SCOP: 3.8        
 max. struja: 28.6 A        
 velicina osiguraca: 32 A        
 dimenzije VxSxD: 943x950x330(+30) mm        
 masa uredjaja: 75kg        
 protok vazduha-grejanje/hladjenje: 60/60         
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m3/min 

 nivo zvuka SPL hladjenje: 50dB(A)        
 nivo zvuka SPL grejanje: 54dB(A)        
 dimenzije cevovoda : 9.52/15.88 mm        
 max. duzina cevovoda: 50m        
 max. visinska razlika: +/- 30m        
 opseg rada hladjenje: -15 do +46°C        
 opseg rada grejanje: -15 do +21°C 

Cevne instalacije: Gas: Ø15.87x0.89 mm,    
Liquid: Ø9.52x0.81mm 
        

         
 Unutrašnja jedinica:        
 tip PKA-RP100KAL        
 el. snaga: 0.08 kW        
 max. struja: 0.57 A        
 dimenzije VxSxD: 365x1170x295 mm        
 masa: 21 kg        
 protok vazduha low-mid-high:: 20-23-26 

m3/min        
 

nivo zvuka SPL low-mid-high: 41-45-49 
dB(A) 
  

Cena po 
kompletu 
instalirane 
opreme 
kompl. 2 x  =  

 Simple žičani kontroler sa odgovarajućim 
interfejsom model PAC-YT52CRA ili 
odgovarajući ( 2 komada )      =  

 Čišćenje gradilišta.        
 Ostali troškovi.  paušalno    =  
  

NAPOMENA: Ponudom obuhvatiti sav sitan, 
potrošni i drugi materijal kao i sve ostale 
troškove neophodne za montažu i puštanje 
uredjaja u rad.         

  Ukupno 2.0:  
  

 TIP 2 - SPLIT SISTEM KLIMA UREĐAJI 
12000 BTU  
Količina: 12 kom. 
 
Brand: AUX 
Model: ASW-H12A4/SUKR1    ili 
odgovarajući 
 
Capacity: 12000 BTU 
Refrigerant: R410A 
Power supply: 1Ph / 220-240V / 50 Hz 
 
Cooling 
Energy class: A 
Capacity: 3,55kW 
Power consumption: 1.106kW/h 
EER: 3.21 
 
Heating 
Energy class: A        
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Capacity: 3,65kW 
Power consumption: 1.011 kW/h 
COP: 3,61 
 
Indoor unit 
Sound level max: 37dB 
Dimensions WxHxD: 794 x 262 x 190 mm 
Weight: 9kg 
 
Outdoor unit 
Sound level max: 50dB 
Dimensions WxHxD: 700 x 500 x 225 mm 
Weight: 28kg 
 

 
 

  

У                                                                                                          Потпис овлашћеног лица 

Дана:   

       М.П. 

 

 
 
 
Техничку  спецификацију понуђач  попуњава, оверава печатом и потписује, 
чиме потврђује да прихвата да испоручи робу описаних техничких 
карактеристика. Потписана техничка спецификација ће се сматрати као 
један од доказа да ће понуђач испоручити робу тачно наведених 
карактеристика. Техничка спецификација ће бити саставни део уговора о 
набавци и испоруци клима уређаја. 
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VIII  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 
Сагласно члану 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач  _________________________________________________ _ 
 
_________________________________________________________  (уписати  назив понуђача), 
у поступку    јавне    набавке    мале    вредности бр 05/17,    за    набавку  добара- клима 
уређаја испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку и то:  

Обавезни услови 
 

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

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и 
давања мита, кривично дело преваре; 

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

4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на  
раду запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
Додатни услови 

 
Понуђач је у периоду 12 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда био 
непрестано ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности, да понуђач пре 
објављивања позива за подношење понуда има најмање 7 запослених, oд којих најмање 3 
овлаћена сервисера, 1 дипломираног инжењера са лиценцом за термотехничке инсталације 
и климатизације,  понуђач  је у претходној години имао реализоване уговоре из  предметне  
набавке  у  вредности  најмање двоструког  износа  укупно  понуђене  цене  по  овој понуди, 
понуђач  пружа ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС за предмете набавке, понуђач има обезбеђено 
снабдевање оригиналним РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА НАРЕДНИХ 10 ГОДИНА, спољне 
јединице клима уређаја тип 1нису више од 110 цм. 

 
Датум:____________  Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ М.П. _________________________
 

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX  МОДЕЛ УГОВОРА – о набавци и испоруци клима 

уређаја ЈН 05/17 
 
 
Модел уговора понуђач попуњава, оверава печатом и потписује, чиме 
потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

 
Уговорне стране : 
 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ул. Булевар краља 
Александра бр.73/I, матични број 07006454, ПИБ 100251144, кога заступа декан проф.др 
Бранко Божић (у даљем тексту: Наручилац) и  

 
2. _________________________________________________,  ул.  

 
_______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр.  

 
_________________ код  пословне  банке  ________________    кога  заступа  директор 

 
________________     (у даљем тексту Испоручилац) 

         
 

3. Понуђачи из групе понуђача/ подизвођачи: 
 

    
    

 
Предмет Уговора 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац донетом Одлуком о додели уговора бр. 
______ од _______2017. године, изабрао понуду Испоручиоца као најповољнију по 
спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 05/17  набавка добара - клима 
уређаја.  

Члан 2. 
Предмет уговора је набавка и испорука клима уређаја, по спецификацији усвојене 

Понуде Испоручиоца бр. ______ од ________2017. године, која чини саставни део Уговора. 
Саставни део уговора су и техничка спецификација као и сви услови везани за закључење и 
испуњење Уговора дефинисани конкурсном документацијом ЈН 05/17. 
 

Наручилац није везан количинама предвиђеним у техничкој спецификацији. 
 
Наручилац задржава право да део нереализованих предмета набавке реализује у 

2018.години. 
 

Вредност опреме – цена 
Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена добара која су предмет Уговора износи: 
 
____________________ динара (без ПДВ -а) односно ________________________     динара (са 
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ПДВ-ом), а добијена је на основу  јединичних цена из усвојене Понуде Испоручиоца број 
____________ од _______2017. године. 
 

У укупну цену, исказану у обрасцу понуде, Испоручилац ће урачунати: набавку клима 
уређаја, испоруку са трошковима превоза, уградњу/монтажу и пуштање у рад са материјалом 
потребним за уградњу и пуштање у рад, све поправке са резервним деловима у понуђеном 
гарантном року, увозне дажбине, као и све друге зависне трошкове. 

Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка 
јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати 
максимално  до  5%  од  укупне  вредности  првобитно  закљученог  Уговора,  уколико  за  то 
постоје оправдани разлози. 

Порез на додату вредност плаћа Наручилац. 
 

 
Рок и начин испоруке добара 

Члан 4. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра одговарајућег квалитета у 

свему у складу са Понудом. Рок за испоруку је ____ ( максимум 25 дана). 
Испорука добара из чл. 1 овог Уговора ћа се вршити на паритету F-co седиште 

Наручиоца – Булевар краља Александра 73/I у Београду, сукцесивно према потребама 
Наручиоца према наруџбеници.  

У  случају кашњења у испоруци, Испоручилац је дужан да плати Наручиоцу на име 
уговорне казне 0,5% од уговорене вредности добара, за сваки дан кашњења, а максимум 10%. 

Добра које се испоручују морју бити нова, у оригиналном фабричком паковању, без 
икаквих оштећења, произвођачких и техничких недостатака. Уз испоручена добра, 
Испоручилац доставља Наручиоцу декларацију произвођача са техничким карактеристикама, 
упутство за употребу на српском језику и исправно попуњен и оверен гарантни лист. 

Испоручилац се обавезује да обезбеди да се кондензат из спољашње и унутрашње 
јединице клима уређаја сакупља и одводи у складу са законским прописима. 

 
Члан 5. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорних обавеза. 

Вишом силом сматрају се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа 
власти и други случајеви утврђени Законом. 
 

Пријем добара и отклањање недостатака 
Члан 6. 

Представници  Наручиоца и Испоручиоца ће   сачинити   Записник   о   квантитативној   
и квалитативној примопредаји добара, извршеној уградњи/монтажи и пуштању у рад. 

У случају утврђених недостатака у броју или квалитету добара, представник 
Наручиоца је дужан да одбије потписивање Записника, а о констатованом стању сачињава 
Записник о рекламацији који потписују представници уговорних страна. У случају 
рекламације, Испоручилац је дужан да у року од 2 (два) дана, од дана сачињавања Записника 
о рекламацији, испоручи недостајућа добра, односно да отклони утврђени недостатак у 
квалитету или замени добро на коме је утврђен недостатак новим, а уколико то не учини, 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и накнаду штете, као и на реализацију 
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Сматраће се да је Испоручилац извршио предају добара испоруком укупне уговорене 
количине добара из чл. 1. Уговора, односно даном потписивања Записника о квантитативној 
и квалитативној примопредаји добара, извршеној  уградњи/монтажи  и пуштању у рад  од 
стране представника уговорних страна. 
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Члан 7. 
Испоручилац даје гарантни рок за испоручено добро у трајању од         месеци ( не 

краћи од гарантног рока произвођача), од дана потписивања  Записника о квантитативној  
и  квалитативној  примопредаји  добара,   извршеној   уградњи/монтажи   и пуштању у рад. 

Испоручилац се обавезује да попуни и овери гарантне листове у складу са понуђеним 
гарантним роком. 

Испоручилац се обавезује да у гарантном року изврши поправку неисправног добра, 
набавку и уградњу резервног дела и отклањање квара о свом трошку, довођењем добра у 
исправно стање, у року од 3 (три) радна дана од дана позива Купца. 

Испоручилац гарантује да ће добра, испоручена у складу са овим уговором, бити 
прописаног квалитета без недостатака у материјалу и изради и да ће у гарантном року 
правилно функционисати. 

Ако утврди да предметна добра имају недостатке у материјалу или изради или се појаве 
грешке у функционисању добара, Наручилац ће о томе одмах писмено обавестити 
Испоручиоца. 

 
 

Услови и начин плаћања 
Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 
 Испоручилац ће испоставити фактуру која ће бити плаћена у року од ____ ( не краћем од 30, и 
не дужем од 45 дана ) од дана пријема исправног рачуна Испоручиоца, на основу верификоване 
отпремнице-пријемнице о примопредаји добара након извршене испоруке, уградње/монтаже 
и пуштања у рад клима уређаја. 

Рачун за испоручена добра обавезно садржи број Уговора под којим је заведен код 
Купца и Продавац га доставља у централу Купца.  

Наручилац се обавезује да уз рачун достави оверене Записнике о квантитативној и 
квалитативној примопредаји добара, извршеној уградњи/монтажи и пуштању у рад, као и 
отпремнице. 

Осигурање и финансијско обезбеђење 
Члан 9. 

Испоручилац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора достави 

регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом и 
потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну, у 
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, у корист Купца, која треба да буде са 
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим 
од уговореног рока за извршење уговорних обавеза. 

Испоручилац се обавезује да у моменту примопредаје добара достави регистровану 
бланко сопствену (соло) меницу за отклањање недостатака у гарантном року, оверену 
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за 
попуну у корист Купца, у висини од 5% уговорене вредности без ПДВ-а, које треба да буде 
са клаузулом  „без  протеста“  и  „по  виђењу“  и  са  роком  важења  5  (пет)  дана  дужим  од 
уговореног гарантног рока. 

Достављене менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити менице у случају да Продавац не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, без посебног обавештења 
Продавцу. 

Раскид Уговора 
Члан 10. 

Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у писменој 
форми.Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када 
друга страна не испуњава своје уговором преузете обавезе. 



 
 

26/ 32 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 05/17  ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 
Страна која намерава да раскине Уговор, дужна је да другу уговорну страну писменим 

путем обавести о својој намери. По истеку 7 (седам) дана од дана пријема писменог 
обавештења, Уговор ће се сматрати раскинутим. 
 

Остале одредбе 
 

Члан 11.  
 

УГОВОР се закључује на период важења од годину дана од закључења, односно до 
реализације обавеза уговорних страна. 

 
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране НАРУЧИОЦА и ИСПОРУЧИОЦА. 

Измене и допуне овог Уговора закључиће се у писменој форми. 
 

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

Члан 12. 
Испоручилац се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања, 

писмено обавести  Н а р у ч и о ц а о било којој промени у вези са испуњеношћу услова 
из поступка јавне набавке клима уређаја ЈН 05/17. 

 
Уговорне стране се обавезују да ће све евентуалне спорове настале у вези са овим 

Уговором и поводом њега решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти. Уколико 
до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 
Члан 13. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 
 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега по 2 (два) за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ  :       ИСПОРУЧИЛАЦ: 
 

МП   МП 
 
 
Име и презиме овлашћеног лица    Име и презиме овлашћеног лица 
 

 
Напомена: 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел 

уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
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X  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
са упутством како да се попуни 

 
За јавну набавку добара – Набавка клима  уређаја (са д е м о н т а ж о м ,  испоруком и  

монтажом), JН 05/17 
 

 

 

Озн
ака 

 
 

Предмет 
набавке 

 
Је
д.

 м
ер
е 

 

 
Ко
л. 

 
 

Назив 
произвођача 

 

 
Модел 

 
Јединична цена 
без ПДВ-а, са 

свим 

трошковима 

  
Укупна цена 
без ПДВ-а, са 

свим 

трошковима 

 

 
Укупна цена са 
ПДВ-ом, са свим 

трошковима 

1. 2. 3
. 

4
. 

5. 6. 7. 8. 9. 
 

А. 
Клима уређај 
према техничкој 
спецификацији 
Тип 1 

 

  ком 
 

2 
      

       
 
 
  Б. 

Клима уређај 
према техничкој 
спецификацији 
Тип 2 

 
 
 
 
 

 
ком 

 
 
 
 
 
 
 

12 

      

 
 
 
 
 
 

   В. 

 
 
 
Укупна понуђена цена за сва добра – збир колоне 9. 

 

 

 
 

Упутство како да се попуни образац структуре цене: 
 

1.   У колони 5. треба уписати назив произвођача понуђеног добра, 
2.   У колони 6. треба уписати ознаку модела понуђеног добра, 
3.   У колони 7. треба уписати понуђену јединичну цену са свим зависним трошковима, без ПДВ-а, 
4.   У колони 8. треба уписати укупну јединичну понуђену цену са свим зависним трошковима ,без 
ПДВ-а – помножити колону 2 и колону 7   
6.   У колони 9. треба уписати укупну јединичну понуђену цену са свим зависним трошковима, са 
ПДВ-ом.- износу из колоне 8 додати износ ПДВ-а 
7. У колону В уписати укупну понуђену цену за сва добра која су предмет понуде са ПДВ-ом ( 
збир колоне 9. 
У укупну цену, исказану у обрасцу понуде, понуђач ће урачунати: набавку клима уређаја, 

испоруку са трошковима превоза, уградњу и пуштање у рад   са  свим  материјалом  потребним за 
уградњу и пуштање у рад, све поправке са резервним деловима у понуђеном гарантном року, увозне 
дажбине, као и све друге зависне трошкове. 

У          

Дана    М.П.                Потпис овлашћеног лица  понуђача
 

 

Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац 

структуре цене.
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XI - 1 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
 

 
 

ДУЖНИК:    

Седиште: 
Матични број:    

Порески идентификациони број ПИБ:     

Текући рачун: 
Код банке:   

ИЗДАЈЕ 
 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
- за корисника бланко сопствене (соло) менице –

 

КОРИСНИК: Универзитет у Београду Грађевински факултет,  (Поверилац) 
Седиште: Булевар краља Александра бр 73/1, Београд 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије                                     и 

овлашћујемо Универзитет у Београду Грађевински факултет, Булевар краља Александра бр 
73/1, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет 
посто) од  укупне вредности уговора за ЈН бр 05/17, што номинално износи                                
____________________динара, без ПДВ-а, а по основу менице за добро извршења 

посла. 
Рок важења ове менице је од                     2017. године до                       2018. године. 
Овлашћујемо Универзитет у Београду Грађевински факултет Булевар краља 
Александра бр 73/1, Београд, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ 
и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на 
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 
са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
(име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два)  истоветна  примерка,  од  којих  1  (један)  за 

Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 
 
Датум и место издавања                         М.П.                                   Дужник - издавалац 

овлашћења менице 
 

 
 

потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
Напомена: Образац представља модел меничног овлашћења који ће доставити понуђач коме буде 
додељен уговор. Понуђач није у обавези да исти достави уз понуду.
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XI - 2 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
 

 
 

ДУЖНИК:    

Седиште: 
Матични број:    

Порески идентификациони број ПИБ:     

Текући рачун:      

Код банке:     

ИЗДАЈЕ 
 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
- за корисника бланко сопствене (соло) менице –

 

КОРИСНИК:Универзитет у Београду Грађевински факултет, (Поверилац) 
Седиште: Булевар краља Александра бр 73/1, Београд 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије                                      и 
овлашћујемо Универзитет у Београду Грађевински факултет, Булевар краља Александра бр 
73/1, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 5% (пет посто) 
од укупне вредности уговора за ЈН 05/17, што номинално износи                                 динара, 
без ПДВ-а, а по основу менице за отклањање недостатака у гарантном року. 

Рок важења ове менице је од                     2017. године до                       2018. године. 
Овлашћујемо Универзитет у Београду Грађевински факултет, Булевар краља 
Александра бр 73/1, Београд, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, 
„без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна 
Дужника. 
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на 
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати 
са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
(име и презиме), чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два)  истоветна  примерка,  од  којих  1  (један)  за 

Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 
 
Датум и место издавања                         М.П.                                   Дужник - издавалац 

овлашћења менице 
 

 
 

потпис овлашћеног лица 
 

 
 
Напомена: Образац представља модел меничног овлашћења који ће доставити понуђач коме буде 
додељен уговор. Понуђач није у обавези да исти достави уз понуду.



 
 

 

 

 

XII   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15 и 68/15)                                                                                          даје: 

(назив понуђача) 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у 
поступку јавне набавке добара – Набавка клима уређаја, ЈН 05/17, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 

 
У                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

Дана:   М.П.
 

 
 

Напомене: 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за  заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту копнкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 

у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 

Повреда конкуренције може представљати негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 
2. Закона. 

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  образац  се  доставља  за  сваког  учесника  у 
заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава 
образац који се на њега односи.



 
 

 

XIII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Приликом припремања понуде за јавну набавку добра – Набавка клима уређаја 
ЈН 05/17,  као  понуђач: 
                                                                                             , из                                               имао 
сам следеће трошкове : 

 

 
 

1.                                                                                                              ,                                    -динара 
2.                                                                                                              ,                                   -динара 
3.                                                                                                              ,                                   -динара 
4.                                                                                                              ,                                   -динара 
5.                                                                                                              ,                                   -динара 
6.                                                                                                              ,                                   -динара 
7.                                                                                                              ,                                   -динара 
8.                                                                                                              ,                                   -динара 
9.                                                                                                              ,                                   -динара 
10.                                                                                                            ,                                   -динара 

 

 
Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове  израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења,  под  условом да је понуђач тражио накнаду  тих  трошкова у својој 
понуди. 

 
 
 
 

У                                                                                                            Потпис овлашћеног лица 

Дана:   М.П.
 

 
 

Напомене: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да  образац  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом образац. 
Достављање овог обрасца није обавезно.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

XIV ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  
 
 

 
 
 
Изјављујем да је дана ____. ____. 2017. године,  
 
представник понуђача____________________________ _________________________________ 
 
обишао локацију и објекат, на којој се налазе спољне јединице клима уређаја тип 1 које је у  
предметној јавној набавци  мале вредности ЈН 05/17  потребно демонтирати и монтирати нове 

те да је понуђач стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему 
понуде. Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознат са свим условима извођења 
пратећих радова и предмета набавке и  да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве 
накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене 
понуђених јединичних цена. 
 
 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА 
        

 
М. П . _________________________________________ 

 
 
 
НАПОМЕНА:  

• За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. 

 • За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени 
члан групе понуђача. 
 
 
 
 
 
  
ПОТВРЂУЈЕМО ДА ЈЕ ДАНА _____________________ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ   ПОНУЂАЧА ОБИШАО 
ЛОКАЦИЈУ ГДЕ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ РАДОВИ  И ИСПОРУЧИТИ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, ТЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ 
СА ПРЕДМЕТОМ НАБАВКЕ. 
 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА : _____________________________________           М.П. 
 
 

 
 


