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ГИМНАЗИЈА У ЋУПРИЈИ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ ПО
СИСТЕМУ : „КЉУЧ У РУКЕ“

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4/2019
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Јавно отварање: 07.10.2019. године у 12 часова и 15 минута
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На основу чл. 32, и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”,
бр. 86/15, 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 01- 2575 од 18.09.2019.године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 01- 2576 од 18.09.2019. године
припремљена је:

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку мале вредности набавка добра – опреме за централно грејање по систему :

„кључ у руке“
бр. 1.1.4/2019
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IV
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услова
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I.ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1) ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Гимназија у Ћуприји
МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Портал јавних набaвки  дана 27.09.2019. године

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Карађорђева бр. 57, 35230 Ћуприја
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА www.gimnazijacuprija.edu.rs

КОНТАКТ:
Тимотијевић Снежана, дипл. правник
тел. 035/8470-622
Џелатовић Жељко дипл.инж.ел. за питања у
вези пројектног задатка 035/8150914

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра / мешовита набавка /
ВРСТА ПОСТУПКА Поступак јавне набавке мале вредности
ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА: Закључење уговора о јавној набавци
СКРАЋЕНИЦЕ ЗЈН- Закон о јавним набавакама

1.1 ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНУ НАБAВКУ:

Средства за реализацију јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2019. годину и Изменом финансијског плана Гимназије у
Ћуприји за 2019. годину , бр. 01- 2346 од 22.08.2019. године, позиција 512 – машине и опрема,
конто 5129-опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.
Уколико се уговор у потпуности не реализује у 2019. години, плаћање насталих обавеза вршиће се
у 2020. години до висине одобрених апропријација за ту намену у складу са законом којим се
уређује буџет за 2020. годину, односно у складу са  буџетом општине Ћуприја за 2020. годину и
Финансијским планом Гимназије за 2020. годину.

1.2. ВРСТА  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предметна јавна набавка се спроводи 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 Правилником о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15, 41/19), а по Одлуци о
покретању поступка јавне набавке број 01- 2575 од 18.09.2019.године.
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1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке: набавка добра – опреме за централно грејање по систему „кључ у руке“-
електронски регулисаних циркулационих пумпи и калориметара у објекту Гимназије ( са
пројектном документацијом и уградњом ).
Шифра из ОРН: 9715210 – опрема за централно грејање; 71320000 - услуге техничког
пројектовања

1.4. По плану јавних набавки предметна јавна набавка није обликована по партијама.

1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА

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

1.6. КОНТАКТ ( ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Тимотијевић Снежана, дипл. правник тел. 035/8470-622, Џелатовић Жељко дипл.инж. ел. за питања
у   вези пројектног задатка 035/8150914

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке: опреме за централно грејање по систему „кључ у руке“- електронски
регулисаних циркулационих пумпи и калориметара у објекту Гимназије у Ћуприји ( са пројектном
документацијом и уградњом ).
Шифра из ОРН: 9715210 – опрема за централно грејање; 71320000 - услуге техничког
пројектовања

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врсте добара, предмер и предрачун као и техничке карактеристике су наведене у обрасцу 2
конкурсне документације (образац структуре цене са упутсвом како да се попуни са
рекапитулацијом)

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документацију не садржи техничку документацију и планове.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) за предметну набавку- За предметну набавку овај
услов је неприменљив.

5) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих  прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају забране обављања делатности која је на снази у време подношења  понуде (чл. 75.
ст. 2. Закона).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном
документацијом.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач  располаже са  најмање 1 (
једним)  извршиоцем (на одређено или
неодређено време или ангажоване на
основу уговора ван радног односа) :

- са лиценцом ИКС 330-одговорни
пројектант
термотехнике,термоенергетике,
процесне и гасне технике;

- са лиценцом ИКС 350-



5

одговорни пројектант;
електроенергетских инсталација

ниског и средњег напона
Да располаже са најмање 2 (два )
извршиоца одговарајуће струке (на
одређено или неодређено време или
ангажоване на основу уговора ван
радног односа) :

за реализацију радова на
демонтажи постојећих пумпи и
уградњи електронски
регулисаних циркуларних пумпи
и калориметара према израђеној
техничкој документацији

-

2. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Да је у предходне три обрачунске
године (2016, 2017 и 2018) остварио
приход од укупно 1.500.000,00 динара
без ПДВ-а, а који се односи на набавку
опреме за централно грејање

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4, и 5 и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних
услова под редним бројем 1, и 2 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст.
1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 4. у табеларном приказу обавезних услова, За
предметну набавку овај услов је неприменљив.

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у
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поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације),
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

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

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може
и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи
од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

 Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
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неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

 ДОДАТНИ УСЛОВИ

1. Кадровски капацитет

1.Испуњеност додатног услова наведен у табеларном приказу под редним бројем 1. да понуђач
располаже са  најмање 1 ( једним)  извршиоцем (на одређено или неодређено време или
ангажоване на основу уговора ван радног односа) : са лиценцом ИКС 330-одговорни пројектант
термотехнике,термоенергетике, процесне и гасне технике и са лиценцом ИКС 350- одговорни
пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, понуђач доказује
фотокопијом уговора о раду  или фотокопијом МА или одговарајућег обрасца за лица запослена
код понуђача, као и фотокопију уговора ван радног односа за лица  која нису запослена код
понуђача.
Испуњеност додатног услова да понуђач располаже са најмање 2 ( два ) извршиоца одговарајуће
струке (на одређено или неодређено време или ангажоване на основу уговора ван радног односа) за
реализацију радова на демонтажи постојећих пумпи и уградњи електронски регулисаних
циркуларних пумпи и калориметара према израђеној техничкој документацији, понуђач доказује
фотокопијом уговора о раду  или фотокопијом МА или одговарајућег обрасца за лица запослена
код понуђача, као и фотокопију уговора ван радног односа за лица  која нису запослена код
понуђача.

Наручилац ће прихватити све уговоре о радном ангажовању лица ван радног односа у
складу са Законом о раду.

За носиоца лиценце понуђач је у обавези да достави фотокопију личне лиценце издате од
стране Инжењерске коморе Србије,  односно Републичког геодетског завода као и потврду о
важности лиценце.
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2. Финансијски капацитет
Услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује
достављањем Извештаја о бонитету (биланс стања и биланс успеха предходне три обрачунске
године  2016, 2017 и 2018.) из које се види да понуђач  предходне три обрачунске године (2016,
2017 и 2018) остварио приход од укупно 1.500.000,00 динара без ПДВ-а а који се односи на
набавку опреме за централно грејање.

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачем, односно овај доказ треба да испуни група понуђача
заједно.

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

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.

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

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења набавке.
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Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који који је навео дужи рок
важења понуде.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац техничке спецификације са структуром цене (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за

учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 6).
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности : набавка
добра-опреме за централно грејање за Гимназију у Ћуприји , ЈН. бр. 1.1.4/2019.

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)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- јавна набавка мале вредности- набавка добра: опреме за
централно грејање по систему „кључ у руке“- електронски регулисаних циркулационих пумпи и
калориметара у објекту Гимназије са пројектном документацијом и уградњом ), ЈН. бр. 1.1.4/2019

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок извршења набавке:
Рок извршења предметне
набавке не може бити дужи од
75 календарских дана од дана
заључења уговора

Рок важења понуде (минимум 30 дана ) уписати
у празно поље

Рок и начин плаћања: Рок плаћања је до 45 дана од
дана службеног пријема
регистроване фактуре

Гарантни рок: не може да буде краћи од 2
године, уписати у празно поље

Датум Понуђач
М.П.

_____________________________ ________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ И
РЕКАПИТУЛАЦИЈОМ

Понуда понуђача_____________________ (уписати назив понуђача) за јавну набавку опреме за
централно грејање по систему „кључ у руке“- електронски регулисаних циркулационих пумпи и

калориметара у објекту Гимназије у Ћуприји ( са пројектном документацијом и уградњом ),ЈН. бр.
1.1.4/2019.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду техничке документације  и извођење радова на уградњи електронски регулисаних
циркулационих пумпи и калориметара у објекту Гимназије у Ћуприји

Предмет пројекта је уградња електронски  регулисаних циркулационих пумпи и уређаја за мерење
потрошње топлотне енергије ( калориметар) у котларници Гимназије по систему „кључ у руке“
који подразумева израду техничке документације, набавку и испоруку опреме и извођење радова у
свему према израђеној техничкој документацији. Зграда Гимназије у Ћуприји је на к.п. 1910 к.о.
Ћуприја-град. У подруму зграде Гимназије налази се котларница на лако лож уље из које се
загревају објекти Гимназије и ОШ „Ђура Јакшић“ . У котларници се налазе 2 котла „EMO CELJE
SV 500N“ капацитета по 580 kW.

Пројектом реконструкције зграде Гимназије-енергетска санација, који је у фази извођења радова ,
предвиђене су следеће мере унапређења енергетске ефикасности:

- термичка изолација спољних зидова
- термичка изолација таванице
- термичка изолација пода према негрејаном подруму
- замена арматуре на грејним телима

Машинским пројектом , који је део Пројекта реконструкције зграде Гимназије-енергетске санације,
већ је предвиђена  замена постојећих ручних радијаторских вентила са термостатским вентилима у
комплету са термоглавама на свим грејним телима.

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пројектом предвидети демонтажу постојећих циркулационих пумпи и уградњу нових електронски
регулисаних циркулационих пумпи у котларници у подруму Гимназије. Уместо постојеће две
пумпе ( радна + резервна) пројектом предвидети уградњу нове радне и резервне електронски
регулисане циркулационе пумпе,  опционо   на свакој од постојеће три гране предвидети уградњу
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електронски регулисаних циркулационих пумпи према карактеристикама сваке гране. Предложити
и образложити  технички најповољније решење за уградњу циркулационих пумпи .  Циркулационе
пумпе које се уграђују морају да задовоље услов да имају мању потрошњу електричне енергије од
постојећих.
У котларници Гимназије предвидети уградњу ултразвучних калориметара због могућности
регистровања потрошње топлотне енергије  у објекту Гимназије и испоручене топлотне енергије
објекту ОШ „Ђура Јакшић“.

Предвидети и уградњу остале потребне опреме.
Предвидети електроенергетске инсталације напајања електричном енергијом новоуграђене опреме.

У предмеру и предрачуну поред осталог дати:
- Карактеристике циркулационих пумпи: произвођач, модел, проток,напор,

температура, димензија
- Карактеристике калориметара : произвођач, модел, проток, температура, димензија
- Карактеристике и остале нове опреме која се уграђује.

Потребно је дати атесте за опрему која се уграђује и  Изјаву о уградњи електронски
регулисаних циркулационих пумпи,термостатских вентила и уређаја за мерење предате количине
топлоте потписану и оверена од стране одговорног пројектанта, према обрасцу Изјаве који је
прописало  Министарство рударства и енергетике.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ: Техничку документацију урадити у складу са Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009-
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 –одлука УС,132/2014, 45/2014 и 83/2018), Законом о заштити од пожара (,,Сл.
гласник РС“ бр.111/2009, 20/2015 и 87/2018), Правилником о садржини, начину и поступку израде
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник
РС” 72/2018), Правилником о енергетској ефикасности зграда (''Сл. гласник РС“ 61/2011) и
осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта тако да техничка
документација буде потпуна, прецизна и детаљно дефинисана .  Техничку документацију за
уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи и калориметара треба да изради
одговорни пројектант са лиценцом ИКС 330- одговорни пројектант
термотехнике,термоенергетике, процесне и гасне технике, а пројекат електроенергетских
инсталација одговорни пројектант са лиценцом ИКС 350- одговорни пројектант
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.

Набавка услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

1 2 3

Цена за тражену техничку
документацију
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РАДОВИ

Након израде техничке документације потребно је извршити набавку и испоруку опреме и извести
радове на уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи и калориметара у котларници
Гимназије у свему према израђеној техничкој документацији.

Радове може изводити искључиво правно лице које је регистровано за ту врсту делатности.
Радови се морају извести у свему према важећој законској регулативи и прописима, а извођач

радова је одговоран за исправност изведених радова.

Потребно је извршити сва потребна испитивања и обезбедити сву потребну документацију
о исправности уграђене опреме и радова.

Набавка добара-опреме и
радова

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

1 2 3

Цена за опрему и радове на
демонтажи постојећих
пумпи и уградњи нових
пумпи и калориметара
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Назив набавке Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

1 2 3

Цена за тражену техничку
документацију
Цена за опрему и радове на
демонтажи постојећих
пумпи и уградњи нових
пумпи и калориметара
Укупна цена за јавну
набавку – опреме за
централно грејање

Понуђач треба да:

1. у колони 2. упише колико износи цена преметне набавке без ПДВ-а
2. у колону 3. упише колико износи цена предметне набавке са ПДВ-ом
3.

Датум Понуђач
М.П.

_____________________________ ______________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ____________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку
мале вредности добра – опреме за централно грејање по систему „кључ у руке“- електронски
регулисаних циркулационих пумпи и калориметара у објекту Гимназије у Ћуприји ( са пројектном
документацијом и уградњом ), ЈН. бр. 1.1.4/2019 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
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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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности набавку опреме за централно грејање по систему : “кључ у
руке“ ЈН 1.1.4/2019 испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе 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 за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН);

5) Понуђач испуњава додатне услове:
Кадровски капацитет: Да понуђач  располаже са  најмање 1 ( једним)  извршиоцем (на
одређено или неодређено време или ангажоване на основу уговора ван радног односа) са
лиценцом  ИКС 330 одговорни пројектант термотехнике,термоенергетике,процесне и
гасне технике и  са 1 (једним) инжењером са лиценцом ИКС 350 –одговорни
пројектант,електроенеретских инсталација ниског и средњег напона; као и са најмање 2
(два) извршиоца одговарајуће струке (на одређено или неодређено време или
ангажоване на основу уговора ван радног односа) за реализацију радова на демонтажи
постојећих пумпи и уградњи електронски регулисаних циркуларних пумпи и
калориметара према израђеној техничкој документацији.
Финансијски капацитет: Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2016,

2017. и 2018) остварио приход од укупно 1.500.000,00 динара без пдв-а а који се односи
на набавку опреме за централно грејање.

Понуђач:
Датум:_____________ М.П. ___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке добра мале вредности - опреме за централно грејање по систему :“кључ у
руке“ ЈН 1.1.4/2019 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе 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 за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР ЗА  НАБАВКУ ДОБРА-
Опреме за централно герјање

Закључен__________________ између:

Наручиоца Гимназије у Ћуприји
са седиштем у Ћуприји, улица Карађорђева бр. 57,
ПИБ: 101527685 Матични број: 07166877; ЈББК: 01736
Број рачуна: 840-740660-30
Телефон: 035/8470-622,  Телефакс: 035/8476535;
кога заступа директор Миљанић Дарко, дипл. физичар,
(у даљем тексту: Наручилац)

и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.4/2019
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од______________( заводни број Гимназије Ћуприја)
( у даљем тексту заједнички означени као уговорне стране)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ;
Уговорне стране сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/12,14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности добра – опреме за
централно грејање по систему „кључ у руке“- електронски регулисаних циркулационих пумпи и
калориметара у објекту Гимназије  у Ћуприји ( са пројектном документацијом и уградњом ),
ЈН. бр. 1.1.4/2019
-да је Добављач доставио понуду бр._____ од_____2019.године, (заводни број Гимназије Ћуприја)
(ове две линије не попуњавати), прихваћену од стране Наручиоца, која се налази у прилогу
Уговора и саставни је део овог  Уговора
-да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр._____од_____2019.године ( заводни број
Гимназије Ћуприја) (ове две линије не попуњавати),
Уговорне стране се обавезују да ће међусобно једна другој у случају промене података
( регистрација при АПР-у, ПИБ, матични број, текући рачун) у року од три дана од дана промене

доставити документе о извршеној промени.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА;
Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка добра: опреме за централно грејање по систему „кључ у руке“-
електронски регулисаних циркулационих пумпи и калориметара у објекту Гимназије  у Ћуприји
( са пројектном документацијом и уградњом ), ЈН. бр. 1.1.4/2019 , за потребе Наручиоца, у складу
са понудом понуђача, понуда бр._______од______2019. године (заводни број Гимназије Ћуприја)
(ове две линије не попуњавати).

Саставни део овог Уговора је: понуда Добављача бр. _____ од _____.2019.

ЦЕНА;
Члан 2.

Цена за јавну набавку добра – опреме за централно грејање по систему „кључ у руке“-
електронски регулисаних циркулационих пумпи и калориметара у објекту Гимназије  у Ћуприји
( са пројектном документацијом и уградњом ) ЈН. бр. 1.1.4/2019 из члана 1. овог Уговора утврђена
је понудом Добављача и износи_____________________динара без обрачунатог ПДВ-а, односно
____________________ динара  са обрачунатим ПДВ-ом.

У цену из става 1. овог члана је урачуната: израда техничке документације, набавка и испорука
опреме циркулационих пумпи, калориметара и нове опреме у складу са пројектним задатком, цена
радова на уградњи наведене опреме, као и цена зависних трошкова.
Цена је фиксна и не може се мењати.

Средства за реализацију јавне набавке у поступку ЈН мале вредности обезбеђена су Одлуком о
буџету општине Ћуприја за 2019. годину и Изменом финансијског плана Гимназије за 2019.
годину  бр. 01-2346 од 22.08.2019. године, позиција 512, конто 5129- опрема за производњу,
моторна ,непокретна и немоторна опрема.
Уколико се уговор у потпуности не реализује у 2019. години, плаћање насталих обавеза вршиће се
у 2020. години до висине одобрених апропријација за ту намену у складу са законом којим се
уређује буџет за 2020. годину, односно у складу са  буџетом општине Ћуприја за 2020. годину и
Финансијским планом Гимназије за 2020. годину.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 3.

Добављач је дужан да изврши израду техничке документације, набавку и испоруку опреме-
у свему према израђеној техничкој документацији, и да изведе радове на демонтажи постојећих
пумпи и на уградњи нових електронски регулисаних циркулационих пумпи и калориметара у
складу са понудом бр._____/2019 од ______2019.године ( заводни број Гимназије Ћуприја) које је
саставни део уговора.

РОК
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Члан 4.

Рок за извршење предмета набавке односно за израду техничке документације, набавку и
испоруку опреме и завршетак радова на уградњи нове опреме је ____ календарских дана од дана
закључења уговора (уписати број дана који не може бити дужи од 75 календарских дана ) .

Рок за израду се продужава на захтев Добављача :
- у случају постојања околности која онемогућава извршење уговора а није изазван кривицом
Добављача.
- у случају да је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био у томе
спречен.

ОБАВЕЗЕ У ПОГЛЕДУ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 5.

Добављач је дужан да изради техничку документацију у складу са пројектним задатком
који је саставни део овог уговора.

Лице које је задужено да прати извршење уговора је дужно да писменим путем обавести
Наручиоаца када су се испунили сви потребни услови, односно када се Добављач сматра
уведеним у посао.

У случају да након пријема обавештења из претходног става овог члана Добављач сматра да
постоје разлози због којих није могуће извршење дела уговорних обавезе, исти је дужан да о томе
без одлагања обавести Наручиоца.

Рок за израду техничке документације се продужава на захтев Добављача:

- у случају постојања околности која онемогућава извршење уговора а није изазван кривицом
Добављача.
- у случају да је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био у томе
спречен.

Продужење рока се одређује према трајању сметње, с тим што се додаје и потребно време за
поновно отпочињање израде одговарајућих делова пројектне документације.

Члан 6.
Ако се појави оправдана сумња да израда техничке документације или појединих пројеката неће
бити израђена у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Добављача да предузме
потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање израде техничке документације или
појединих пројеката.

Члан 7.
Наручилац је обавезан да преда извођачу све неопходне податке дефинисане пројектним задатком
за израду техничке документације.
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Члан 8.

Добављач је обавезан да изради техничку документацију на начин одређен пројектним задатком и
овим уговором, по прописима надлежних органа и правилима струке.
Остале обавезе Добављача су:
- да сагласно прописима и правилима струке провери правилност техничких решења и рачунских
радњи у пројектној документацији коју је израдио,
- да документацију, која је предмет уговора, опреми према захтевима надлежног органа;
- да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и одобрења у
смислу којих пројекат мора бити урађен.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА У ПОГЛЕДУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 9.

Добављач се обавезује :
1) да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

2) да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року;

3) да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и благовремену испоруку
уговорене опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

4) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
као и да обезбеди да се радови изводе у време викенда како се не би ометала настава у
школи;

5) да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и
радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
наручиоцу;

6) да се строго придржава мера заштите на раду;

7) да омогући вршење стручног надзора ;

8) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који
регулишу ову област;

9) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

10)да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман
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за њихов пријем;

11)да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци

12)да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у
року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

Члан 11.

Добављач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и
стручни надзор.

Примопредаја добара и радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка
радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора и
извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји добара и радова и са тим даном почиње да
тече гарантни рок.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.

Члан 12.

Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом и гарантним
листом.

Гарантни рок предметних добара наводи понуђач и он не може бити краћи од гарантног
рока произвођача предметних добра ___ ( на мањи од 2 године) (уписати у празно поље).

Члан 13.

Наручилац  ће плаћање извршити  у  року до 45 дана од дана службеног пријема регистроване
фактуре.

Члан 14.

За овлашћеног представника од стране Извођача и сарадњу са Наручиоцем као и лице које ће да
прати извршење уговора одређује се _____________________(уписати у празно поље). За
овлашћеног представника наручиоца за сарадњу са Пројектантом одређује се Џелатовић Жељко
дипл.инж.ел.

СРЕДСТВО ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА;
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Члан 15.

Извођач се обавезује да као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у
тренутку закључења уговора достави купцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Гимназија, Ћуприја , улица Карађорђева бр. 57,
ПИБ: 101527685 Матични број: 07166877.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у тренутку
примопредаје предмета јавне набавке наручиоцу и то бланко сопствену меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница
мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на
приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од укупне вредности уговора без пдв-а, као и
захтев за регистрацију менице, са роком важења 5 (пет) дана дужим од гарантног рока.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Гимназија Ћуприја , улица Карађорђева бр. 57,
ПИБ: 101527685 Матични број: 07166877.

ВИША СИЛА;
Члан 16.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне стране су
дужне да једна другу обавесте писаним путем, у року од 24 часа од настанка више силе.
Под вишом силом се подразумевају догађаји на које уговорне стране не могу утицати, који се не
могу предвидети или који се не могу спречити или превазићи, а који спречавају уговорне стране да
изврше уговорне обавезе.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 17.
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Наручилац задржава право да продужи рок важења уговора ако из објективних разлога а који није
изазван кривицом наручиоца или пројектанта предметна набавка није могла да се  заврши у
уговореном року.

Наручилац ће у случају продужења рока донети Одлуку о измени уговора у складу са Законом о
јавним набавкама.

Плаћање обавеза насталих у 2019. години вршиће се до висине одобрених апропријација
( средстава на позицији у фин. плану) за ту намену, у складу са законом који уређује буџет за 2019.
годину.
У случају продужетка рока важења уговора тј. да се уговорена обавеза пренесе  у наредну буџетску
годину, реализација овог Уговора ће зависити од одобрених средстава предвиђених Законом којим
се уређује буџет за 2020. годину ( Фин.план за 2020. годину).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ;

Члан 18.

Свака од уговорних страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза  друге уговорне стране,
може захтевати раскид овог Уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и
благовремено испунила.

Члан 19.

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да спор реше мирним путем уз
коришћење одговарајућих метода и поступака за бесконфликтно решење спорова (нпр.
медијација), а уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд у складу са законским
нормама којим се одређује надлежност судова.

Члан 20.

На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.

Члан  21.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава
по 3 (три) примерка.
Саставни део ово Уговора је и прилог како следи:

Прилог број 1- понуда бр._____/2019 од ______2019.године;
Прилог број 2- техничка спецификација са структуром цена.

Добављач: Наручилац:

_________________ _________________
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

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

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Гимназија, 35230 Ћуприја, улица Карађорђева бр. 57 са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добра- набавка опреме за централно грејање број 1.1.4/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.10.2019 године
до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи попуњен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац техничке спецификације са структуром  цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуда( Образац 3)
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Модел уговора;
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу.
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3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Гимназија, 35230 Ћуприја,
Карађорђева бр, 57, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (добра) – набавка опреме за централно грејање ЈН бр.
1.1.4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – набавка опреме за централно грејање ЈН бр.
1.1.4/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра) - набавка опреме за централно грејање ЈН бр.
1.1.4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) - набавка опреме за централно грејање ЈН бр.
1.1.4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на
који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у
поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду
у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је до 45 дана од дана службеног пријема регистроване фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2 Захтев у погледу гарантног рока, рока за рекламацију и рока испоруке добара

Гарантни рок: Према врсти опреме, рок не може да буде краћи од 2 године;

Рок извршење предметне набавке: 75 календарских дана од дана закључења уговора.
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може да буде краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писменом облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неисправна

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену урачунати,остале зависне и независне трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
ЗЈН.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди на дан отварања у понуди има приложено:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења
за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Гимназија , Ћуприја , улица Карађорђева бр. 57,
ПИБ: 101527685 Матични број: 07166877

Изабарани понуђач је дужан да на дан закључења уговора достави:
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Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Гимназија Ћуприја , улица Карађорђева бр. 57,
ПИБ: 101527685 , Матични број: 07166877

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у тренутку
примопредаје предмета јавне набавке наручиоцу и то бланко сопствену меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница
мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на
приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од од укупне вредности уговора без пдв-а , као
и захтев за регистрацију менице, са роком важења 5 (пет) дана дужим од гарантног рока.

Менично писмо - овлашћење треба да гласи на: Гимназија Ћуприја , улица Карађорђева бр. 57,
ПИБ: 101527685 Матични број: 07166877

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Гимназија Ћуприја,
Карађорђева бр .57, електронске поште на e-mail ravanica@ptt.rs 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 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки .
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН опреме за централно грејање бр.
1.1.4/2019
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и
то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште, 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. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
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обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева.
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 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. ЗЈН 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 из претходног става, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да 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. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу
члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев

за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Гимназија Ћуприја; јавна набавка  мале вредности ЈН.бр. 1.1.4/2019, набавка

опреме за централно грејање
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком
1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. Обавештење понуђачима у вези употребе печата:

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.


