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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца   

Наручилац Висока техничка школа струковних студија у Суботици, ул. Марка 
Орешковића бр.16, web: www.vts.su.ac.rs позива све заинтересоване понуђаче да 
припреме и поднесу понуде у складу са законом,  конк. документацијом и позивом. 

2. Врста поступка  
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.86/2015). 

3. Предмет јавне набавке  
Радови – Замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде. 

4. Контакт 
Особа за контакт Стантић Живка, дипл. правник, e-mail:  office@vts.su.ac.rs  
телефон: 024/ 655-239 или 02/ 655-208. 

5. Подношење понуде 
Позив за подношење понуда објављен је дана 12.11.2015. године, на порталу Управе 
за јавне набавке и сајту Школе.  
Последњи дан за доставу понуда је 24.11.2015.године до 12.00 часова. 

 Понуде се достављају лично или путем поште у затвореној и запечаћеној 
коверти на адресу: Висока техничка школа струковних студија у Суботици, ул. 
Марка Орешковића, бр.16, II спрат соба 205 са назнаком „ПОНУДА за Јавну 
набавку „Радови – Замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату 
школске зграде - НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте назначити назив,  
адресу понуђача и контакт телефон; 

 Ако је понуда поднета по истеку назначеног датума и сата, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти 
начин као и неблаговремена и непотписана понуда. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати 
своју понуду. 

 Отварање понуда ће се обавити јавно дана 24.11.2015. г.  у просторијама 
Високе техничке школе стрковних студија у Суботици,  ул. Марка Орешковића 
бр. 16, II спрат соба 212,  са почетком у 13.00 часова.   

 Присутни представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужан 

је да комисији Наручиоца поднесе оверено и потписано пуномоћје за учешће у 

поступку отварања понуда.  

 Критеријум за избор: Најнижа понуђена цена. У случају да се добију понуде са 

истом ценом предност се даје понуди која је пре примљена код наручиоца.  

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року. 

 

 

http://www.vts.su.ac.rs/
mailto:office@vts.su.ac.rs
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2. ОПИС ПРЕМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ 
РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 
Јавна набавка мале вредности (радови) бр.01-76-3/2015 „Замена постојећих дотрајалих 
прозора на четвртом спрату школске зграде“, назив и ознака из општег речника 
набавке: уградња прозора – 45421132 -  конто 4251 

 
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
3.1 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона о 
јавним набавкама 

 
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом  75. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15).  
Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 17, 18 и 19 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.86/2015). 

 
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код Агенције 

за привредне регистре, односно уписан у одговарајући регистар или извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  

2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 

  Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова  да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старија од 
два месеца од дана отварања понуда). 

3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе кад има седиште на њеној територији 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда)  

4)  Услов:  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке. 

5) Услов: Да Понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  и 
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да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

 Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: Изјава коју  
          потписују понуђачи а која је саставни део тендерске документације. 
                     

3.2. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона о 
јавним набавкама 

 
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15).  
Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 20 Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.86/2015). 
 
Услов и доказ:  Материјали морају поседовати доказ о квалитету, што се потврђује 
доставом сертификата за профиле, окове и стакло, као и за процес склапања 
производа. Приложити потребне атесте за квалитет ПВЦ профила, да је тврди профил 
отпоран на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације у складу са 
одговарајућим СРПС или ЕН 14351-1 стандардима. Коефицијент пролаза топлоте не 
сме бити већи од 1,3 W/м2К за уграђене позиције. Као доказ за испуњеност тражених 
стандарда приложити лабораторијско испитивање домаће или европске компаније. 
 
Доказе приложити у неовереној фотокопији. 

 
  
3.3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

о јавним набавкама 
 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да у својој понуди достави 
податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке које ће поверити 
подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, с тим да 
поверени део набавке који ће испунити подизвођач не може бити већи од 50%, да за 
подизвођача у  понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 
став 1 тачке 1, 2 и 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из 
члана 75 став 1 тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл.75 Закона о јавним набавкама 
ст.1 тач.5 понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке.     
 

3.4  Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу 
са чланом 81. Закона о јавним набавкама 

 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. 
Тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. Услов 
из члана 75. Став 1. Тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
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3.5 . Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о  

јавним набавкама 
 

Ред
.бр. 

Назив документа Ко је издао 
документ 

Број и датум 
издавања 
документа 

1. Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда, односно извод 
из одговарајућег регистра. 

  

2. Уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да оно и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. 

  

3. Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и,  
Уверење надележне локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода. 

  

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке. 

  

5. Изјава о поштовању обавеза које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

  

6. Докази о испуњености услова из тачке 3.2. конкурсне документације се 
достављају  у неовереној фотокопији. 

 
Датум: ________________ 
Место. ________________      М.П.                    ______________________ 
                                                                              Потпис овлашћеног лица 

 
Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у року од пет дана. Понуђач није дужан 
да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим 
што је дужан да наведе на којој се интернет страници налази доказ на који се позива.  
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3.6 Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

 
Понуђач је дужан да достави доказе из тачке 3.5 под бројем 1, 4, 5 и 6,  а за остале 
доказе даје изјаву која следи. 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо 
услове из чл. 75  (ставке 2, и 3 из тачке 3.5 тендерске документације) Закона о јавним 
набавкама (Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15), а ради учешћа  у поступку јавне 
набавке мале вредности, по захтеву Високе техничке школе струковних студија у 
Суботици. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ: 

 

Понуда број: _____________________              НАЗИВ              
Датум: __________________________             ПОНУЂАЧА:  

 
Адреса: 

Телефон____________________________,           
Факс_____________________________________ 
e-mail                                                             ,        

Овлашћено лице  и функција: 

Лице задужено за реализацију уговора:  

Матични број: Регистарски број: 

Шифра делатности: П И Б: 

Текући рачун: Носилац платног промета: 
 

 
Потврђујемо да испуњавамо услове из захтева конкурсне документације  (Тачка 
3.5 ставке 2, и 3 ) УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ по члану 75  Закона 

о јавним набавкама ) 
 
2. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:__________________________________ 
3.ФУНКЦИЈА:__________________________________________________________ 
4. ПОТПИС:___________________________________________________________ 
5.ДАТУМ: _____________________________________________________________ 
 
 
 
      М.П.     _____________________________________ 
 
        Потпис овлашћеног лица  
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4.  УПУТСТВО   ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
4.1 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 
1.Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) – образац I 
2.Подаци   о подизвођачу – образац-IIа (попуњен, печатом оверен и потписан) и изјаву 
понуђача о ангажовању подизвођача – образац-IIб (попуњен, печатом оверен и 
потписан), уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу. 
3.Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (попуњен, печатом оверен и 
потписан), уколико понуду подноси група понуђача – образац-IIв.  
4.Доказе о испуњености услова из члана 75 Закона о јавним набавкама, наведене у 
упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75 Закона (део 3.1 у конкурсној 
документацији тачке 1-5 и део 3.2 тачка 1)  
5.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова и члана 
75. и 76. Закона (образац 3.5 у конкурсној документацији). 
6.Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора.  
7.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац спецификација набавке.  
8.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде. 
9.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текст изјаве о независној понуди  
10.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању прописа о 
заштити животне средине, заштити на раду и запошљавању.  
11. Изјава понуђача да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
12. Потврда о обиласку локације. 
 
4.2 Начин на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а 
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Понуда се даје на 
српском језику. Понуда се предаје у затвореном коверту са назнаком за јавну набавку 
радови „Замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде“. 
Са друге стране је назив пошиљаоца, адреса, телефон за контакт. Понуда се може 
доставити лично наручиоцу или преко поште.  
 
4.3 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. 
 
4.4 Подизвођач 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 
 - у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној документацији) наведе назив и седиште 
подизвођача;  
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац IIа у 
конкурсној документацији); 
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Изјава понуђача о ангажовању 
подизвођача" (образац IIб у конкурсној документацији) 
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова (3.1 тачке 1-5 из конкурсне 
документације)  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира 
на број подизвођача. 
 
4.5 Заједничка понуда 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној 
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди. 
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати 
Образац "Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац IIв у 
конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова ( 3.1 тачке 1-5 из 
конкурсне документације). 
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 : 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор; 
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4. Понуђачу који ће издати рачун; 
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 

уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.  
 
4.6 Посебни услови Наручиоца:  
- рок плаћања је  15 дана, од дана фактурисања обавезе, на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђено  извођење радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
Место  извођења радова,  – на адреси наручиоца: Висока техничка школа струковних 
студија  Суботица, Марка Орешковића 16. 

 
- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У 
случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
4.7 Понуђач чија је понуда прихваћена и коме је додељен Уговор је дужан да у 
року од пет дана од дана пријема писаног позива достави на увид оригинал или 
оверенe копијe доказа из дела 3.5 тачке 2-3. 
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4.8 Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац 
није одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и испуњавају 
посебне услове по захтеву наручиоца. Понуда са варијантама нису дозвољене. Цена 
се даје у динарима. 
 
4.9 Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику или 
путем меила додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници. 
Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Висока техничка школа 
струковних студија ул. Марка Орешковића,  бр.16 са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка мале 
вредности (радови) бр.01-76-3/2015  - Радови – „Замена постојећих дотрајалих прозора 
на четвртом спрату школске зграде.“ 
 
 
4.10 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 
 
4.11 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149 Закона о јавним набавкама, односно у случају из члана 112. став 2 
Закона у року од три дана од дана доношења одлуке о додели уговора. 
 
4.12 У предметном поступку јавне набавке мале вредности (радови) бр.01-76-3/2015 – 
Радови „Замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде“,  
критеријум за избор најповољније понуде је  најнижа понуђена цена.  
 
4.13 Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а 
предаје га наручиоцу. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је 
примљен код наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања.  
Рок за подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о додели 
уговора из члана 108 Закона о јавним набавкама  или одлуке о обустави поступка из 
члана 109 Закона о јавним набавкама је 5 (пет) дана од дана објављивању Одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000 динара (број жиро-рачуна 840-742221843-57, сврха: републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет 
Републике Србије) и доказ приложи. 
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5.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

5.1Одлука о додели уговора  
  Одлука о додели уговора биће донета у року до 7 (седам)  дана од дана отварања понуда. 
  У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о  
  обустави поступка. 
 

6.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
  

  6.1 Критеријуми за доделу уговора 

  Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума “најнижа понуђена цена“ .    
 

  7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   - Образац I 

Понуда бр._______ од ________ за јавну набавку мале вредности (радови) бр.01-76-
3/2015 – Радови „Замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату школске 
зграде“ за коју је објављен позив на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца www.vts.su.ac.rs. дана __________.2015.г. 
 
1) Општи подаци о понуђачу   

Назив понуђача, односно сваког 
понуђача из заједничке понуде као и 
подизвођача 

 

Адреса понуђача  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефаx  

Електронска адреса понуђача  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ) 

 
 

 
2) Понуду дајем: 

заокружити и податке уписати за а), б) или в) 
 
а) самостално 
 
б) са подизвођачем: 
1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 
[навести назив и седиште свих подизвођача, и вредност која ће се поверити 
подизвођачу] 
 
в) као заједничку понуду: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди, и остале податке] 

http://www.vts.su.ac.rs/


ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ 

 

Конкурсна документација страна 12 од 29 

 
 

    
                            

Збирна цена за радове  изражена у динарима без ПДВ-а : 
 

 

Словима : 
 

ПДВ : 
 

 

Збирна цена за радове изражена у динарима са ПДВ-ом : 
 

 

Словима : 
 

 
3.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

 
4.Рок важења понуде износи _____ ( _________________ ) дана од дана отварања 
понуда (не краћи од 30 дана)     
5. Начин, услови и рок плаћања: у року од 15 дана од дана пријема исправно 
сачињеног рачуна. 

 
 
 
Датум : ____________                           М.П.    
                
                                                                             ________________________________ 
                                                                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
 
 
Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти  
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац IIа. 
 
 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

Назив подизвођача 
 

 

Адреса подизвођача 
 

 

Овлашћено лице за 
потписивање уговора 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефаx  

Електронска пошта 
 

 

Текући рачун подизвођача 
 

 

Матични број подизвођача 
 

 

Порески број подизвођача 
 

 

 
Датум                         Печат   понуђача                          Потпис понуђача                                    

 

 
Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Уз образац 
се достављају докази о испуњености услова подизвођача из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1 и 
5 а за тачке 2-3 изјава. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац 
фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
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Образац II б. 
 
 
 

 
 
Датум                                   Печат                          Потпис овлашћеног лица                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче 

 

           Назив подизвођача 
 

Позиција осигурања  % укупне вредности 
набавке која се 
поверава 
подизвођачу  
 

1. 
 
 

  

2. 
 
 
 

  

3. 
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Образац IIв 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
Назив понуђача: 
____________________________________ 
Адреса понуђача: 
____________________________________ 
Матични број понуђача: 
____________________________________________________ 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
____________________________________ 
Име особе за контакт: 
____________________________________________________ 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 
________________________ 
Телефон/Факс: 
________________________ 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
________________________ 
 
 

Датум                                   Печат                          Потпис овлашћеног лица                                    
 
 
Напомена: Образац IIв „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. Уз образац се достављају докази о испуњености услова за сваког пониђача у заједничкој 
понуди из конкурсне документације (део 3.1 тачке 1 и 5  а за тачке 2-3 изјава). 
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8.МОДЕЛ УГОВОРА 
 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА  
УГОВОР О  извођењу радова – замена постојећих дотрајалих прозора на 

четвртом спрату школске зграде 
 
Закључен између: 
Наручиоца ..Високе техничка школе струковних студија Суботица, са седиштем у 
....Суботици.........., улица....Марка Орешковића 16...................,  
ПИБ:...100839501................. Матични број: ..08009201................................  
Број рачуна: ....840-526660-84........ Назив банке:....УЈП......................,  
Телефон:...024/ 655-201.............Телефакс:  024/655-255 
кога заступа....директор, др  Патаки Ева 
(у даљем тексту: …Наручилац)  
И 
 
................................................................................................  
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................  
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................   
(у даљем тексту: Извођач.), 
Основ уговора: 
ЈН Број:..01-76-3/2015. 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

Члан 1. 
Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца изведе радове и изврши   замену 
постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде. 
Предмет јавне набавке мале вредности  бој  01-76-3/2015 -    замена постојећих 
дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде. 
 
Наведене радове Извођач ће извести према својој понуди прихваћеној од стране  
Наручиоца под бројем...................од......................године, при чему је дужан да се 
придржава свих прописа који се односе на радове који су предмет уговора. 
Наручилац ће извршити пријаву радова надлежном  органу и друге активности везане 
за пријаву радова, у складу са Законом. 

Члан 2. 

Уговорне  стане  сагласно  прихватају  цену    радова  из  понуде  Извођача  у укупном 
износу од       ______        динара,без обрачунатог  пореза на додатну вредност (без 
ПДВ-а) тј. од                динара, са урачунатим порезом на додату вредност. 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна. 
 

Члан 3. 
Место узвршења предметне услуге је улица Марка Орешковића 16 у Суботици. 
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Рок извршења радова  - замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату 
школске зграде, број ЈНМВ 01-76-3/2015,   __________ дана, од дана почетка извођења 
радова. 
 

Члан 4. 
Материјал који Извођач употребљава приликом извођења радова из овог уговора мора 
одговарати опису радова  и техничким нормативима. 
Извођач је дужан да, на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету 
материјала који уграђује у објекат. 
 

Члан 5. 
Извођач је дужан да уредно води све прописане књиге о извођењу радова и да 
свакодневно подноси уписе на потпис Наручиоцу. 
 

Члан  6. 
Извођач је у обавези да Наручиоцу плати на име уговорне казне  5 % од укупне 
вредности неизведених радова из овог уговора, и то за сваки дан прекорачења рока за 
извођење радова из члана  3. овог уговора. 
 

Члан 7. 
Наручилац ће плаћање вршити на основу фактуре за извршене радове, на текући 
рачун Извођача  ____________  са матичним бројем _________. 
Рок плаћања је од 15 дана од дана настанка ДПО. Даном настанка ДПО у смислу 
доцње сматра се дан када Извођач испостави фактуру за извршене радове – замена 
постојећих дотрајалих прозора на четвром спрату школске зграде, број ЈНМВ 01-76-
3/2015. 
 

Члан 8. 
Извођач је дужан да по завршетку уговорених радова поднесе Наручиоцу окончану 
ситуацију. 
 

Члан 9. 
Наручилац је дужан да Извођача обавести о дану техничког прегледа изведених 
радова, као и о обавезама утврђеним записником о техничком прегледу и 
примопредаји изведених радова. 
Извођач је дужан да у целости поступи по примедбама Надзорног органа за технички 
преглед и примопредају изведених  радова и то у року утврђеном записником и 
техничком прегледу, односно о примопредаји изведених радова. Ако Извођач не 
поступи по наведеним примедбама у утврђеном року, Наручилац је овлашћен да сам 
или преко другог извођача отклони утврђене недостатке и то о трошку Извођача. 
 

Члан 10. 
Пре почетка извођења радова, Извођач је дужан да писмено обавести Наручиоца о 
лицу које је одредио да руководи извођењем радова. 
 

Члан 11. 
Извођач није овлашћен да уступљене радове или неке од њих уступи другом без 
сагласности Наручиоца. 
 

Члан 12. 
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Гарантни рок за све изведене радове је ___ година, и почиње да тече од дана 
извршеног техничког прегледа односно пријема изведених радова. 
Кварове настале на изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица 
радњи или пропуста Наручиоца, Извођач је дужан да поправи без права на накнаду. 
 

Члан 13. 
У случају спора око извршења овог уговора надлежан је суд у Суботици. 
 

Члан 14. 
Овај уговор састављен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два ) примерка 
за Наручиоца, и 2 (два) за Извођача. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ :                                                                                             ИЗВОЂАЧ: 
 
.......................................                                             ..................................................... 
 

 

 Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих 

разлога  одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 

додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, 

односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке. 
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9.ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈА – опис врсте, количина радова и 
понуђена цена  
 
 

  OPIS RADOVA jed. 

mera količina jed. cena 

ukupna 

cena 

           I DEMONTAŽA I RUŠENJA         

           1. Pažljiva demontaža prozora. Demontirane prozore 

sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na najbližu 

deponiju udaljenu do 20 km. Obračun po komadu 

prozora. 

 kom 38     

             UKUPNO:   

           II GRAĐEVINSKA STOLARIJA         

           1. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. 

Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa 

šestokomornim sistemom profila, minimalne ugradne 

dubine od 80 mm sa ojačanim čeličnim nerđajućim 

profilima, po šemi stolarije. Prozore dihtovati trajno 

elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na 

uglovima. Okov  G-U ili ekvivalentno po kvalitetu. 

Krila prozora zastakliti niskoemisionom staklom 

d=4+16 argon +low-e i dihtovati EPDM gumom. 

Obračun po komadu prozora. Materijali moraju 

posedovati dokaz o kvalitetu, što se potvrđuje 

dostavom sertifikata za profile, okove i staklo, kao i 

za proces sklapanja proizvoda. Priložiti potrebne 

ateste za kvalitet PVC profila, da je tvrdi profil 

otporan na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge 

deformacije u skladu sa odgovarajućim SRPS ili EN 

14351-1 standardima. Koeficijent prolaza toplote ne 

sme biti veći od 1,3 W/m
2
K za ugrađene pozicije. 

Kao dokaz za ispunjenost traženih standarda priložiti 

laboratorijsko ispitivanje domaće ili evropske 

kompanije. 

         

  

 

                                                         dimenzija 207/238 cm kom 33     

                                                            dimenzija 205/54 cm kom 2     

                                                            dimenzija 202/100 cm kom 1     

                                                            dimenzija 205/78 cm kom 2     

           2. Izrada i postavljanje  PVC panela. Panele izraditi od 

visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim 

sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim 

profilima, po šemi stolarije.  Obračun po komadu 

panela.         

                                                            dimenzija 44/238 cm kom 28     

             UKUPNO: 
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III ZAVRŠNI RADOVI       

           1 Dorada solbanke na prozorima sa vanjske strane 

nakon postavljanja prozora. Dorada podrazumeva, da 

se postojeće solbanke nameštaju i fiksiraju za nove 

prozore.  m 88.94     

           2 Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. 

Izvršiti detaljno čišćenje svih staklenih površina, 

čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i 

spoljnih  površina. pauš. 1     

             UKUPNO:   

             

                 REKAPITULACIJA:     

           I DEMONTAŽA I RUŠENJE         

           II GRAĐEVINSKA STOLARIJA         

           III ZAVRŠNI RADOVI         

             UKUPNO:          

      PDV20%:   

             SVEGA:   

              

                

 
 
 
Дана: _______________ 2015.год. 
 
                                                                                    П О Н У Ђ А Ч 
                                                     М.П.           __________________________ 
                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
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ПОНУЂАЧИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА ДАЈУ ЦЕНЕ ЗА СВАКУ СТАВКУ ИЗ 
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ. У СУПРОТНОМ НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ЊЕГОВУ ПОНУДУ ОДБИТИ 
КАО НЕИСПРАВНУ. 
 
 
10.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

                          

ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 

   1. 
 
 
 
 
 
 

   2. 
 

   3. 
 

   4. 
 

   5. 
 

   6. 
 

УКУПАН ИЗНОС 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова  (члан. 88 став 2. ЗЈН). 

 
Напомена: Исписује понуђач. 
 
 
Место: ______________ 
Датум: ______________ 
М.П. 

                                                                                Потпис овлашћеног лица                                    
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11.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 
 
 
У вези са позивом за пoдношење понуда Високе техничке школе струковних студија у 
Суботици, у поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ (радови) бр.01-76-3/2015 „ 
„Замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде.“  
понуђач ____________________________________________________________ 
изјављује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је  понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

  
 
 

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                       ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
12.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА O ЗАШТИТИ  
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при 
састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ (радови) бр. 01-
76-3/2015 „Замена постојећих дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде“, 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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13.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА O ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ  
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у поступку 
јавне набавке мале вредности  ЈНМВ (радови) бр.01-76-3/2015 „Замена постојећих 
дотрајалих прозора на четвртом спрату школске зграде“ 
 
 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              

                                                                                     ____________________________ 
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14. ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 

Потврђујем да је понуђач 
_____________________________________________________________________  

(назив понуђача) 
 
дана ________________ у термину од ________ часова извршио обилазак објекта 
Високе техничкие школе струковних студија у Суботици, у циљу сагледавања 
постојећег стања и услова за извођење радова – замена постојећих дотрајалих 
прозора на четвртом спрату школске зграде, по јавној набавци број 01-76-3/2015. 
 
 
 
 
 
 

Датум:    М.П.    Потпис овлашћеног лица 
                   наручиоца 

 
 
 
 
 
 
(Обилазак локације је ОБАВЕЗАН услов за учествовање у поступку.Потврду о 
извршеном обиласку локације потписује и оверава овлашћено лице наручиоца, а 
понуђач је ОБАВЕЗАН да потврду о обиласку локације приложи уз своју понуду). 
 

 


