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Дел.број : 01-20-I-9/2019
Датум : 25.04.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Завод за јавно здравље Кикинда

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ

ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/2019

април 2019. године
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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),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале набавке број 9/2019,  деловодни број
Одлуке: 01-20-I-9/2019-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 9/2019, деловодни број
Решења: 01-20-I-9/2019-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Израда пројектно техничке документације
реконструкције помоћног објекта и изградње новог објекта Завода за јавно здравље Кикинда

ЈНМВ бр. 9/2019

Конкурсна документација садржи:

Конкурсна документација има укупно 48 стране.

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3.

II

Врста,  техничке  карактеристике  (спецификације),
квалитет,  количина  и  опис  добара,  радова  или  услуга,
начин  спровођења  контроле  и  обезбеђења  гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4.

III Техничка документација и планови 11.

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

12.

V Критеријуми за доделу уговора 21.

VI Обрасци који чине саставни део понуде 22.

VII Модел уговора 34.

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 38.
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за јавно здравље Кикинда у Кикинди, 
Адреса: ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда
Лице овлашћено за заступање: др Сандра Радловић спец.епидемиологије.
ПИБ:100579705
Матични број:08561834

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ИЗРАДА
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА
И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА – 9/2019, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне  набавке мале  вредности  бр.  9/2019  су  добра  –  Израда  пројектно  техничке
документације реконструкције помоћног објекта и изградње новог објекта Завода за јавно здравље
Кикинда.

Назив и ознака из општег речника набавке – 71320000 – услуге техничког пројектовања

4. Партије
Јавна набавка је обликована у 2 партије. 
Партија 1 - Израда пројектно техничке документације реконструкције помоћног објекта Завода за

јавно здравље Кикинда
Партија  2 -  Израда пројектно  техничке  документације  изградње новог објекта  микробиологије.

Завода за јавно здравље Кикинда
Поступак јавне набавке услуга се спроводи ради закључења уговора.

5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради обављања редовне делатности Завода за јавно здравље
Кикинда.

6. Контакт лица:
Слађана Бјелић:     finansije@zavodki.org.rs,  
Снежана Бербаков: finansije@zavodki.org.rs,
Факс: 0230/434-581.
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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.

Партија 1 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА

Инвеститор: Завод за јавно здравље Кикинда
Место извођења радова: Краља Петра 1 бр 70 Кикинда

1. Објекат и локација:

Објекат  Завода  за  јавно  здравље Кикинда,  који  је  предмет  ове  реконструкције, се  налази на
катастарској парцели бр. 4677 катастарске општине Кикинда. 
У листу непокретности бр. 7393 објекат је означен као објекат бр. 6, земљиште под објектом бр. 6
износи 67 m2. Површина парцелеје 1468 m2.
Бруто површина објекта је 134 m2, а нето површина 107 m2.
По  начину  коришћења  овај  објекат  је  у  листу  непокретности  уписан  као  Помоћни  објекат  за
медицински отпад и прање веша. Објекат је озакоњен 2017. Године.
У приземљу се  налази  простор за  медицински отпад и  прање веша,  а  на  спрату се  планирају
канцеларијске просторије.
Његова спратност је Пр+1.

2. ПРЕДВИЂЕНИ САДРЖАЈИ

Планирана  је  реконструкција  простора  у  смислу  завршетка  планираних  радова,  побољшања
искоришћености простора и побољшања енергетске ефикасности објекта. Пројектом дефинисати
све неопхподне мере заштите од пожара.

Планирани радови у објекту изводе се у габариту објекта.  Објекту се приступа из дворишта, а
главним улазом у објекат долази се у предпростор у коме је потребно предвидети степениште које
обезбеђује  везу  са првим спратом,  као  и  тоалет са чајном кухињом. Потребно предвидети три
канцеларије  на  спрату  у  складу  са  потребама  Наручиоца.  У  приземљу  објекта  налазе  се  и
просторија  за  уништавање  отпада,  просторије  за  прање  канти  и  прање  веша  у  које  се  улази
директно из дворишта. 
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Како  архитектонски  део  објекта  није  у  потпуности  завршен  и  приведен  намени  техничком
документацијом је потребно предвидети и израду подних и зидних облога, као и контактне фасаде,
све према потребама Наручиоца и у складу са Елаборатом о енергетској ефикасности. 

Такође у договору са Наручиоцем потребно је извршити промену организације простора у објекту,
а  којима  се  не  утиче  на  стабилност  и  сигурност  објекта,  не  мења  спољни  изглед,  не  мењају
конструктивни елементи и не утиче на безбедност суседних објеката.

Техничку документацију израдити у складу са нормативима, поштујући све одговарајуће прописе
и  стандарде  уз  обавезно  поштовање  добијених  услова  од  Међуопштинског  Завода  за  заштиту
споменика културе са седиштем у Суботици.

3. ЗАДАТАК ПРОЈЕКТАНТА И НАЧИН ИЗРАДЕ

Пројектно-техничку  документацију  израдити  у  складу  са  одредбама  Закона  о  планирању  и
изградњи  („Сл. Гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/13 и 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Правилником о садржини,
начину  и  поступку  израде  и  начину  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и
намени објекта („Сл. Гласник РС” бр. 72/18), Правилником о енергетској ефикасност изграда („Сл.
Гласник РС”, бр. 61/11), као и у складу са важећим техничким прописима, правилима пројектовања
и правилима струке и у складити са евентуалним изменама прописа који буду донети у току израде
предметне пројектно-техничке документације. 

- СНИМАК ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

-  Урадити  цртеже  постојећег  стања  архитектонско-грађевинског  објекта,  на  основу  постојећих
планова, као и мерења на лицу места.

- ИЗРАДА ФУНКЦИОНАЛНОГ РЕШЕЊА

-  Потребно  је  израдити  идејно  решење  објекта  уз  консултације  са  Наручиоцем  и  у  складу  са
добијеним  условима  Међуопштинског  Завода  за  заштиту  споменика  културе  са  седиштем  у
Суботици.
-  На  основу  усвојеног  функционалног  решења,  односно  добијања  сагласности  Наручиоца  на
решење, потребноје урадити Идејни пројекат.

- ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА (ИДП) 
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- Идејни пројекат ради се за потребе прибављања одобрења за извођење радова на реконструкцији
објекта. На идејни пројекат потребна је сагласност Међуопштинског Завода за заштиту споменика
културе са седиштем у Суботици.

- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  (ПЗИ)

-Предмер и предрачун радова као саставни део Пројекта за извођење (ПЗИ) мора бити детаљан,
цене тржишне јер је добијени предрачун основ за добијање вредности инвестиције за извођење
радова. 

- Понуђач је у обавези да учествује у предаји пројектно-техничке документације и прибављању
свих потребних сагласности.

- Понуђач је у обавези да у што краћем року уклони евентуалне недостатке у пројекту и да исправи
све евентуалне примедбе на пројекат.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

0-Главна свеска
1-Пројекат архитектуре
3- Пројекат хидротехничких инсталација
4-Пројекат електро-енергетских инсталација
5.1-Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација
5.2-Пројекат аутоматске детекције дојаве пожара 
6.1-Пројекат машинских инсталација
- Елаборат противпожарне заштите
- Главни пројекат заштите од пожара
- Елаборат енергетске ефикасности

4. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЂЕНЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Пројектно-техничку документацију израдити у следећем броју примерака: 
- Снимак постојећег стања и предлог фукционалног решења у форми електронског документа.
- ИДП / Идејни пројекат /: у форми електронског документа (CD или USB flash))
- ПЗИ / Пројекат за извођење /:  3 (три) примерка у папирној форми, као и у форми електронског
документа (CD или USB flash))

Документација по форми и садржини треба да буде достављена у складу са Правилником о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 113/2015 и
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95/2016). По потреби Наручиоца, пројекте електронски предати у одговарајућим форматима (dwg,
doc, xcl, pdf).).

Партија 2 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ НОВОГ 
ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА

Инвеститор: Завод за јавно здравље Кикинда
Место извођења радова: Генерала Драпшина бр. 81 Кикинда

1. Објекат и локација:

Парцела на којој је планирана изградња објекта здравства, у улици Генерала Драпшина бр. 81, се
налази на катастарској парцели бр. 4681 катастарске општине Кикинда. 
Површина парцелеје 776 m2.
Предвиђа се  изградња објекта  микробиологије Завода за јавно здравље Кикинда,  у  којем треба
предвидети  клиничку  и  санитарну  микробиологију,  као  и  службу  за  серологију  и  социјалну
медицину. 
Укупна бруто површина објекта 700 m2.
Спратност новопројектованог објекта треба да буде Пр+1.

2. ПРЕДВИЂЕНИ САДРЖАЈИ

Из  Улице  Генерала  Драпшина  остварити  колски  приступ  до  улаза  у  објекат  и  обезбедити
одговарајући број паркинг места. 
У приземљу новопројектованог  објекта  предвидети службени улаз и улаз  за  пацијенте.  Улаз за
пацијенте треба да има остварену везу са чекаоницом у делу клиничке микробиологије одакле ће се
приступати  просторији  за  пријем  брисева  и  вађење  крви.  У  склопу  чекаонице  за  пацијенте
потребно  је  предвидети  по  један  мушки,  женски  и  тоалет  за  особе  са  посебним  потребама.
Службеним улазом се приступа у хол одакле је остварена веза са делом клиничке микробиологије у
призмљу, као и са степеништем које води на спрат. У делу клиничке микробиологије потребно је
водити рачуна о путу чистог и прљавог материјала да не дође до укрштања путева. Потребно је
остварити  топлу  везу  клиничке  микробиологије  са  делом  где  долазе  пацијенти  и  обезбедити
просторију за налазе. Просторије које треба да буду у склопу клиничке микробиологије и у које
приступ  имају  искључиво  запослена  лица  су  примарна,  секундарна  и  лабораторија  за  анализу
паразита, просторија за деконтаминацију, стерилизацију, кување и разливање храњивих подлога,
просторија за прање, просторија за чисто, просторија за прљаво, остава, просторија за мерење и
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тоалети. У приземљу предвидети санитарну микробиологију, гардеробу за запослене и просторију
за  одмор  запослених  са  чајном  кухињом.  У  склопу  санитарне  микробиологије  потребно  је
предвидети просторију за пријем и обраду налаза, просторију за брисеве, просторију за лекара,
примарну  лабораторију  (просторија  за  намирнице  и  просторија  за  припрему  и  обраду  воде)  и
секундарну лабораторију. Посебно је важно водити рачуна о путу чистог и прљавог материјала који
долази, односно излази из секундарне лабораторије.

Првом спрату би требало да се приступа степеништем из хола који се налази у склопу службеног
улаза. На првом спрату предвидети одсек серологије у склопу које се налази просторија за пријем
материјала, лекарска ординација, елиза и три просторије за ПЦР. Потребно је у склопу првог спрата
предвидети  три  канцеларије  за  лекаре  и  начелника  из  службе  клиничке  микробиологије  као  и
архиву. На првом спрату потребно је предвидети и службу социјалне медицине у оквиру којих се
налазе четири канцеларије, од којих две канцеларије за по двоје запослених, а две канцеларије за по
једног запосленог, просторију за архиву, салу за састанке капацитета до 25 људи, чајну кухињу и
одвојени мушки и женски тоалет.

Објекат пројектовати у складу са нормативима, поштујући све одговарајуће прописе и стандарде у
погледу топлотне и звучне изолације, осунчаности просторија, хигијенских услова и друго. 
Конструктивни  систем  новоизграђеног  објекта  пројектовати  као  армирано-бетонски  скелетни
систем, са аб међуспратним плочама и аб темељима. Кров пројектовати као кров на више вода, тако
да се уклопи са окружењем. 

Инсталације у објекту 

Хидротехничке инсталације

Потребно  је  урадити  пројекат  инсталација  водоводне,  канализационе  и  хидрантске  мреже,  уз
поштовање прописа и стандарда из ове области.

Електроинсталације

Пројектовати електроинсталације јаке и слабе струје, инсталације за аутоматску детекцију и дојаву
пожара,  видео надзор,  интернет  у  канцеларији  за  начелника,  просторијама  за  лекара,
канцеларијама и служби социјалне медицине и сали за састанке. 
Пројектом обухватити инсталације уземљења и громобрана.
Главни разводни ормар предвидети у приземљу објекта.
Пројектом  предвидети  и  спољну  расвету  испред  службеног  улаза  и  улаза  за  пацијенте,  као  и
расвету на делу паркинг простора.
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Пројектовати све електричне инсталације у складу са наменом објекта, уз поштовање прописа и
стандарда из ове области као и закона заштите од пожара.

Машинске инсталације

Потребно је урадити пројекат термотехничких инсталација грејања, хлађења и вентилације.
Пројекат урадити уз поштовање прописа и стандарда из ове области, применити и мере енергетске
ефикасности.

3. ЗАДАТАК ПРОЈЕКТАНТА И НАЧИН ИЗРАДЕ

Пројектно-техничку  документацију  израдити  у  складу  са  одредбама  Закона  о  планирању  и
изградњи  („Сл. Гласник РС„, бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/13 и 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Правилником о садржини,
начину  и  поступку  израде  и  начину  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и
намени објекта („Сл. Гласник РС” бр. 72/18), Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС” бр.
111/09 и 20/15), Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС”, бр. 61/11), као и
у складу са важећим техничким прописима,  правилима пројектовања и правилима струке и
ускладити са евентуалним изменама прописа који буду донети у току израде предметне пројектно-
техничке документације. 

- ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОГ ПЛАНА

– Потребна  је  израда  плана,  јер  он  садржи  положајни  и  висински  приказ  терена  на  коме  је
планирана градња, положај свих објеката, пратеће инфраструктуре и званичне границе катастарске
парцеле на којој је планирана изградња новог објекта.

- ИЗРАДА ФУНКЦИОНАЛНОГ РЕШЕЊА

- Потребно је израдити функционално решење објекта уз консултације са Наручиоцем. На основу
усвојеног функционалног решења, односно добијања сагласности Наручиоца на решење, потребно
је урадити Идејно решење.
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- ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА (ИДР)

- Пројекат Идејног решења ради се за потребе прибављања локацијских услова. 

- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД) 

- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  (ПЗИ) 

-Предмер и предрачун радова као саставни део Пројекта за извођење (ПЗИ) мора бити детаљан,
цене тржишне јер је добијени предрачун основ за добијање вредности инвестиције за извођење
радова. 

- Понуђач је у обавези да учествује у предаји пројектно-техничке документације и прибављању
свих потребних сагласности.

- Понуђач је у обавези да у што краћем року уклони евентуалне недостатке у пројекту и да исправи
све евентуалне примедбе на пројекат.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

0-Главн асвеска
1-Пројекат архитектуре
2-Пројекат конструкције
3-Пројекат хидротехничких инсталација (водоводна, канализациона и хидрантска мрежа)
4-Пројекат електроенергетских инсталација
5.1-Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација
5.2-Пројекат аутоматске детекције и дојаве пожара 
5.3-Пројекат видео надзора
6.1-Пројекат термотехничких инсталација
- Елаборат противпожарне заштите
- Главни пројекат заштите од пожара
- Елаборат енергетске ефикасности

4. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЂЕНЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Пројектно-техничку документацију израдити у следећем броју примерака: 
- Катастарско топографски план у електронској форми (dwg и pdf).).
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- Предлог фукционалног решења у форми електронског документа (pdf).).
- Идејно решење (ИДР): у електронској форми (dwg и pdf).).
- Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД): у електронској форми (dwg и pdf).).
- Пројекат за извођење (ПЗИ):  3 (три) примерка у папирној форми, као и у електронској форми
(dwg, doc, xcl, pdf).).

Документација  по  форми  и  садржини  треба  да  буде  достављена  у  складу  са  Правилником  о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 113/2015 и
95/2016). По потреби Наручиоца, пројекте електронски предати у одговарајућим форматима (dwg,
doc, xcl, pdf).).

5. ЗАДАТАК ИНВЕСТИТОРА

- ИЗВОД ИЗ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ И КОПИЈУ ПЛАНА 

- доставити пројектанту поменуту документацију не старију од 6 месеци при увођењу у посао.

- ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 

- обезбедити информацију о локацији и доставити је пројектанту при увођењу у посао.

- ИЗРАДА ГЕОМЕХАНИЧКОГ ЕЛАБОРАТА

 - обезбедити израду елабората од стране акредитоване лабораторије за геотехничка испитивања.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова Конкурсна документација не садржи 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:

Р.б
р

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 
4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом
Ако се понуђач определи да не достави Изјаву
за све обавезне услове или неке од њих, већ да 
поднесе докуметацију, испуњеност обавезних 
услова доказује се:
1) 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.

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)
ЗЈН);

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под 
редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:
П  р  авна 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 
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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 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.
П  редузетници 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 
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пре отварања понуда.

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) ЗЈН);

3) 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

4.

Да  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из
важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити
животне  средине,  као  и  да  нема  забрану
обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

4) Чл. 75. ст. 2 ЗЈН, услов под редним бројем 4.
наведен у табеларном приказу обавезних 
услова - Доказ:

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом

5.

Да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање  делатности  која  је  предмет  јавне
набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена
посебним  прописом  (чл.  75.  ст.  1.  тач.  5)
ЗЈН)

/
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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. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

1.1 а) Уколико је понуђач правно лице - 
Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре за претходне три обрачунске године 
(Извештај о бонитету за 2016. 2017. и 2018.), и 
1.1. б) Уколико је понуђач предузетник или 
физичко лице - Потврду пословне банке о 
оствареном укупном промету на пословном 
текућем рачуну за претходне три обрачунске 
године (2015, 2016. и 2017.), 
1.2.Потврда да није био у блокади у претходних
12  месеци  од  дана  објављивања  позива  за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.

1.1.Да је понуђач у претходне три обрачунске
године  (2016., 2017. и  2018.)  пословао
позитивно  и  остварио  укупан  приход  у
минималном износу од  4.000.000,00 динара без
ПДВ-а.

1.2.Да понуђач у претходних 12 месеци од дана 
објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу УЈН није имао блокаде текућих рачуна

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Списак најважнијих реализованих уговора 
у последњие три године од дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, који се односи на предмет јавне 
набавке са листом Наручилаца, износима и 
датумима. Ако су купци односно наручиоци, 
субјекти који се у смислу овог закона сматрају 
наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, 
издате или потписане од стране надлежног 
органа; ако су купци, односно наручиоци остала
правна лица односно предузетници, потврду 
издаје или потписује тај купац односно 
наручилац. Укупна вредност референтне листе 
не може бити мања од 4.000.000,00 динара без 
ПДВ 
2.2. Фотокопије важећих сертификата квалитета
у моменту подношења понуда, који су признати
у РС тражених Конкурсном документацијом

2.1.  да  је  понуђач  у  претходне три  године  од
дана објављивања позива за подношење понуда
на  Порталу  јавних  набавки  имао  реализоване
послове који се односе на предмет јавне набавке
чија је  вредност минимум 4.000.000,00 динара
без ПДВ

2.2.  Да  понуђач поседује систем менаџмента и
то: 
 ISO 9001/2015  (Систем  менаџмента

квалитетом)
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 ISO 14001/2015  (Систем  менаџмента
заштитом животне средине)

 OHSAS 18001/2007  (Систем
менаџмента  заштитом здравља  и  безбедн.
на раду)

 ISO  27001/2013  (Систем  менаџмента
квалитетом безбедношћу информација)

 ISO  37001/2016  (Систем  менаџмента
квалитетом против корупције)

 ISO 45001/2018 (Систем  менаџмента
заштитом здравља и безбедношћу на раду)

- ISO 50001/2011 (Систем менаџмента 
енергетском ефикасношћу)

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
//

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.  М Обрасци или уговори о раду за запослена
или радно ангажована  лица  сходно одредбама
Закона  о  раду  („Сл.гласник  РС”  24/05,  61/05,
54/09,  32/13,  75/14,  13/17  -  УС,  113/17)  и
фотокопије  личних лиценци и  копије  важећих
Потврда  ИКС-а  као  доказ  да  су  наведени
носиоци личних лиценци чланови ИКС-а и да
им  одлуком  Суда  части  издата  лиценца  није
одузета (потврда о важности лиценце).

4. 
минимум 8 (осам) запослених или по другом 
основу радно ангажованих одговорних 
пројектаната, сходно одредбама Закона о раду 
(„Сл.гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - УС, 113/17), који ће решењем 
бити именовани за одговорне пројектанте у 
предметној јавној набавци који поседују личну 
лиценцу и то: 
- мин 1 дипл. инж. архитектуре са лиценцом 300
или 301; 
- мин 1 дипл. инж. грађевине са лиценцом 310 
или 311 и 314 ; 
- мин 1 дипл. инж. електротехнике са лиценцом 
350 или 351 или 352 и 353; 
- мин 1 дипл. инж. машинства са лиценцом 330 
и 333; 
- мин 1 дипл. инж. за енергетску ефикасност са
лиценцом 381.

НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач подноси понуду самостално или са подизвођачем, неопходно је да понуђач
самостално испуни додатне услове и достави доказе.  
Уколико  група  понуђача  подноси  заједничку  понуду  потребно  је  да  група  понуђача
кумулативно/заједнички испуни додатне услове и  достави доказе.
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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.  и  4.  понуђач  доказује
достављањем  ИЗЈАВЕ (Образац 5. у  поглављу V ове конкурсне документације),  којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом. 
Ако се понуђач определи да не достави Изјаву за све обавезне услове или неке од њих,
већ да поднесе докуметацију, испуњеност обавезних услова доказује се:
1.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.
2. Чл.  75.  ст.  1.  тач.  2)  ЗЈН,  услов  под редним бројем 2.  наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:

П  р  авна 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
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
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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.
П  редузетници 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.
3.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.
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:

 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
поглављу V  ове  конкурсне  gокументације), потписану  од  стране  овлашћеног  лица
подизвођача и оверену печатом или да достави Доказе о испуњавању обавезних услова из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

 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 V ове конкурсне документације),
мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из  групе  понуђача и
оверена печатом или да достави Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН.

 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, 
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односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин.

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 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.
Докази које ће наручилац захтевати су:

 ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних 

услова – Доказ:
1.1.  Извештај  о  бонитету  Агенције  за  привредне  регистре  за  претходне  три  обрачунске
године  (Извештај  о  бонитету  за  2016.  2017.  и  2018.),  или  Потврду  пословне  банке  о
оствареном укупном промету на пословном текућем рачуну за претходне три обрачунске
године (2015, 2016. и 2017.).
1.2. Потврда да није био у блокади у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки.

2.Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних 
услова – Доказ:
2.1. Списак најважнијих реализованих уговора у последњие три године од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који се односи на предмет јавне
набавке са листом Наручилаца, износима и датумима. Ако су купци односно наручиоци,
субјекти  који  се  у  смислу  овог  закона  сматрају  наручиоцем,  доказ  мора бити  у  облику
потврде,  издате  или  потписане  од  стране  надлежног  органа;  ако  су  купци,  односно
наручиоци  остала  правна  лица  односно  предузетници,  потврду  издаје  или  потписује  тај
купац  односно  наручилац.  Укупна  вредност  референтне  листе  не  може  бити  мања  од
4.000.000,00 динара без ПДВ 
2.2. Фотокопије  важећих  сертификата  квалитета у  моменту  подношења  понуда,  који  су
признати у РС тражених Конкурсном документацијом и то:
 ISO 9001/2015 (Систем менаџмента квалитетом)
 ISO 14001/2015 (Систем менаџмента заштитом животне средине)
 OHSAS 18001/2007 (Систем менаџмента заштитом здравља и безбедн. на раду)
 ISO 27001/2013 (Систем менаџмента квалитетом безбедношћу информација)
 ISO 37001/2016 (Систем менаџмента квалитетом против корупције)
 ISO 45001/2018 (Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду)
- ISO 50001/2011 (Систем менаџмента енергетском ефикасношћу)
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3.Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних 
услова – Доказ:
М Обрасци или уговори о раду за запослена или радно ангажована лица сходно одредбама
Закона  о  раду  („Сл.гласник  РС”  24/05,  61/05,  54/09,  32/13,  75/14,  13/17  -  УС,  113/17)  и
фотокопије  личних лиценци и копије  важећих Потврда ИКС-а као доказ  да  су  наведени
носиоци личних лиценци чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата лиценца није
одузета (потврда о важности лиценце).Фотокопија важећих лиценци Инжењерске коморе РС
са Потврдама о важењу истих.
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, и то: 

 Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на
интернет стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs)

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.
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.
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Најнижа понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

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  за  завршетак предметне
набавке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац  ће  писмено  обавестити  све  понуђаче  који  су  поднели  понуде  о  датуму  када  ће  се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену и исти рок  за завршетак радова. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима  који  не  присуствују  овом  поступку,  наручилац  ће  доставити  записник  извлачења
путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Образац Потврде о обиласку локације (Образац 7)
8) Модел Уговора (Поглавље VII)

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

ЗЗЈЗ-ОБ-036 01/03                                                                                                     27.07.18.

mailto:info@zavodki.org.rs
http://www.zavodki.org.rs/


ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА
23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70
централа: 0230/421-102 
директор: 0230/434-416
фаx 0230/434-581
Web: www.zavodki.org.rs
E-mail : info@zavodki.org.rs
Матични број: 08561834,
Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42
ПИБ: 100579705                                                   
                                                 страна 23 од 48

(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________  од __________________  за јавну  набавку мале вредности услуга  –
Израда  пројектно  техничке  документације  реконструкције  помоћног  објекта  и  изградње  новог
објекта Завода за јавно здравље Кикинда, ЈНМВ број 9/2019 за партију 
бр. ____ - ____________________________________________________________________________

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.

5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈНМВ 9/2019 –  Израда пројектно  техничке документације
реконструкције помоћног објекта (партија 1) и изградње новог објекта Завода за јавно здравље
Кикинда (партија 2)
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УКУПНА ЦЕНА (динара без ПДВ-а) 
Партија 1:  
УКУПНА ЦЕНА (динара са ПДВ-ом) 
Партија 1:  
Понуђени  рок  за  израду  пројектне
документације Партије 1 
(максимално 60 календарских дана) :  

УКУПНА ЦЕНА (динара без ПДВ-а) 
Партија 2:  
УКУПНА ЦЕНА (динара са ПДВ-ом) 
Партија 2:  
Понуђени  рок  за  израду  пројектне
документације Партије 2 
(максимално 90 календарских дана) :  

Модел и начин плаћања:  
 

Плаћање  се  врши  на  следећи  начин:   •
Плаћање  се  врши  на  основу  издатих
регистрованих фактура по ратама на основу
понуде,  а  по  завршетку  одређеног  дела
пројектне документације, у року од 45 дана
од предаје  исправне регистроване  фактуре
на следећи начин:
  • 20  % од  понуђене  цене  након  израде
функционалног  решења  за  партију  1  и
израде  Идејног  решења  за  локацијске
услове за партију 2. 
• 40%  од  понуђене  цене  након  израде
Идејног  пројекта  по  члану  145.  ЗПИ  за
партију  1,  а  након  израде  пројекта  за
грађевинску дозволу за 
партију 2.
• 40% од  понуђене  цене  након  завршетка
комплетне уговорене ПТ документације  за
све партије.  

Рок  важења понуде  Понуђач  је  дужан  да  у
понуди назначи Рок важења понуде.  

Уписати  рок  важења  понуде  ___________
Рок важења понуде не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда
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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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.

 (ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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за  јавну  набавку мале  вредности  услуга  –  Израда  пројектно  техничке  документације
реконструкције помоћног објекта (партија 1) и изградње новог објекта Завода за јавно здравље
Кикинда (партија 2), ЈНМВ број 9/2019 за партију 
бр. ____ - ____________________________________________________________________________

1. Понуђена цена  

  СВЕ  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (партија 1) :    ________________________ 
  ПДВ (20 %) (партија 1) :                               ________________________
  СВЕ УКУПНО СА ПДВ-ОМ (партија 1) : ________________________  

  СВЕ  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (партија 2) :    ________________________ 
  ПДВ (20 %) (партија 2) :                               ________________________
  СВЕ УКУПНО СА ПДВ-ОМ (партија 2) : ________________________  

 2. Рок  

Опис временског оквира реализације услуга, партије 1 (број календарских дана):  _________

Опис временског оквира реализације услуга, партије 2 (број календарских дана):  _________

                                  Датум                                                                              Понуђач

М. П.
 __________________________                                   ______________________________

Напомене: Образац структуре понуђене цене, понуђач мора gа попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује gа су тачни поgаци који су у обрасцу понуgе навеgени.  Уколико понуђачи подносе заједничку
понуgу, група понуђача може gа се опреgели gа образац понуgе потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  gа  оgреgи  јеgног  понуђача  из  групе  који  ће  попунити,
потписати и печатом оверити образац понуgе.
Образац Структура цене се gоставља као саставни gео понуgе и истовремено са понуgом. 
Образац  Структура  понуђене  цене  може  gа  се  попуни  ручно-читко  штампаним  словима  (али  не
графитном оловком), на рачунару или gругом техничком среgству сличних карактеристика.

(ОБРАЗАЦ 3)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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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 у поступку јавне
набавке мале  вредности  услуга  , бр 9/2019 –  Израда  пројектно  техничке  документације
реконструкције помоћног објекта (партија 1) и изградње новог објекта Завода за јавно здравље
Кикинда (партија 2), ЈНМВ број 9/2019 за 
партију  бр.  ____  -  ________________________________________________________________,
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.
Повреgа конкуренције преgставља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора бити потписана оg 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.

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 услуга број 9/2019 –  Израда пројектно техничке документације
реконструкције  помоћног  објекта  (партија  1)  и  изградње  новог  објекта  Завода  за  јавно
здравље Кикинда (партија 2), за партију бр. ____ - _______________________________________,
испуњава  све  услове  из  чл.  75.  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);

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора бити потписана оg 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  поgизвођача] у
поступку  јавне  набавке мале  вредности  услуга број 9/2019 –  Израда  пројектно  техничке
документације реконструкције помоћног објекта (партија 1) и изградње новог објекта Завода
за јавно здравље Кикинда (партија 2), за партију бр. ____ - _______________________________,
испуњава  све  услове  из  чл.  75.  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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(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
за  јавну набавку мале вредности услуга бр. 9/2019 – Израда пројектно техничке документације
реконструкције помоћног објекта (партија 1) и изградње новог објекта Завода за јавно здравље

Кикинда (партија 2)

Изјављујем  да  смо  извршили  увид  у  локације  које  су  предмет  пројектовања  и  документацију
потребну за израду Пројектне документације - ЈНМВ 9/2019 и стекли увид и све информације које
су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима израде
Пројектне документације  и да они,  сада  видљиви,  не могу бити основ за било какве  накнадне
промене у цени или друге захтеве.

____________________________________________________________________________________,
(име и презиме овлашћеног лица који представља Понуђача)

Из ____________________________ улица ___________________________________ број ________

Изјављујем да сам у име Понуђача

____________________________________________________________________________________, 

са седиштем у _______________________, адреса __________________________________________

Место:_____________                                                             Потпис понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                   _______________________    

За Наручиоца потврђујемо да је _________________________________________________________,
                                                                         (име и презиме представника понуђача)

дана _________________ године обишао предметну локацију за партију бр._________.

_________________________________________________
У име наручиоца– Завод за јавно здравље Кикинда, потпис
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР 
О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊЕ НОВОГ
ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА

– НАБАВКА бр. 9/2019

Закључен дана ________ 2019. године између:

Закључен у Кикинди између уговорних страна: 
1. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА, ул. Краља Петра  I, број 70, 23300 Кикинда,

ПИБ:100579705, МБ:08561834, кога заступа директор др Сандра Радловић (у даљем тексту: Купац)
и

2.  ____________________________ из  ____________________,  __________________  број
___________ (фирма - назив и седиште), ПИБ: _________________, МБ: _______________, кога
заступа __________________________________________________ (у даљем тексту: Испоручилац).

Члан 1.
Предмет  овог  Уговора  је  Израда  пројектно  техничке  __________________  (партија  ___)

и/или  _______________________  Завода  за  јавно  здравље  Кикинда  (партија  ____)  ЈНMВ број
9/2019. (за потребе  Наручиоца,  на основу позива за подношење понуда број:01-20-I-9/2019-4 од
25.04.2019.  године,  Конкурсне  документације  Наручиоца број:  01-20-I-9/2019 од  25.04.2019.
године, понуде Добављача заведене ___.___.2019. године код  Наручиоца под бројем: ____/2019.
године  која  је  саставни  део  овог  Уговора  и  коначне  Одлуке  о  додели  уговора  број:
____________/2019 од ___.___.2019. године.

Члан 2.
Укупна  вредност  за  уговорену  услугу  износи  ............................динара  без  ПДВ-а

(словима...............................................................................................................), односно .........................
динара са ПДВ-ом (словима........................................................................................................................).

У цену су урачунати сви трошкови које има Извршилац по овој јавној набавци.

Члан 3.
Уговорне  стране  су  сагласне  да  је  Вршилац  услуге  до  дана  потписивања  овог  Уговора

упознат  са  свим  условима  под  којим  ће  се  вршити  предметна  услуга,  као  што  су  локацијe,
сагласности  и  услови које  издају  јавна  предузећа,  планска  документација  и  пројектни  задатак.
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Вршилац услуге се обавезује да ће услугу извршавати својом радном снагом и oпремом, савесно и
стручно у складу са важећим прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла. За
сва  пројектна  решења  по  којима  се  израђује  документација  пројектант  мора  добити  писане
сагласност наручиоца.  Вршилац услуг је  дужан да обезбеди катастарско-топограске  подлоге  за
пројектовање, као и да уколико буде потребе изврши њихово ажурирање

Члан 4.
Плаћање  ће  се  извршити  на  следећи  начин  и  то:  20  %  од  понуђене  цене  након  израде
функционалног решења за партију 1 и израде Идејног решења за локацијске услове за партију  2,
40% од понуђене цене након израде Идејног пројекта по члану 145. ЗПИ за партију 1, а након
израде пројекта за грађевинску дозволу за партију  2 и преосталих 40% од понуђене цене након
завршетка комплетне уговорене ПТ документације за све партије.  Плаћање се врши у року од 45
дана од достваљања исправног и одобреног рачуна. Плаћање се неће вршити све док пројектно
решење не буде потврђено од стране наручиоца (Град Кикинда), корисника (Болнице Кикинда) и
Канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије.

Члан 5.
Вршилац услуге се обавезује да ће услугу из члана 1. овог Уговора извршити у року од ___________
(максимално 60 календарских дана за партију 1, односно 90 за партију 2) календарских дана.

Члан 6.
Уколико  вршилац услуге  не  изради  пројектно  техничку  документацију  из  члана 1.  овог

Уговора  у  уговореном  року,  дужан је  да  плати  казну  у  износу  од  0,5% од  укупне  вредности
Уговора за сваки дан кашњења, али не више од 10% од укупне вредности Уговора.

Клаузула из става 1. овог члана се не примењује у случају немогућности испуњења сходно
Закону о облигационим односима, уз достављање одговарајућих доказа.

Уколико наручена добра не буде испоручена у складу са одредбама овог Уговора, 
Испоручилац може наплатити меницу.

Испоручилац је дужан да на дан закључења овог Уговора наручиоцу доставибезусловну,
бланко  соло  меницу  за  добро  извршење  посла(у  случају  групе  понуђача,ово  се  односи  на
Испоручиоца),  менично  овлашћење  и  копију  депо  картона,  са  клаузулом  „неопозива“,  „без
приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, коју
ће Наручилац вратити понуђачу 10 (десет) дана по испоруци добра.

Уколико  понуђач  не  достави  тражено  средство  обезбеђења  у  моменту  закључења
уговора, уговор неће бити закључен, обзиром да ће Наручилац поништити одлуку о додели уговора
и уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу.
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Меница  мора  бити  регистрована  у  регистру  меница  Народне  банке  Србије,  а  као
доказ  понуђач мора да достави и копију  захтева  за  регистрацију  меница,  који  је  оверен од
пословне банке понуђача.

Члан 7.
Израђену  пројектно-техничку  документацију,  испоручити  у  дигиталном  облику  (као

отворене  фајлове  у  word,  excel  и  dwg  формату  и  као  електронски  потписане  примерке  у  pdf
формату) и аналогном облику у минимум шест примерка.

Члан 8.
Сва  техничка  документација,  даном  исплате  уговорене  цене  постаје  власништво,

интелектуална  својина  Наручиоца  без  икакавог  ограничења.  Уз  пренос  права  интелектуалне
својине преносе се и сва искључива права која проистичу из израђене техничке документације без
икакавог предметног,  просторног и временског ограничења,  без права на забрану измене истог.
Уколико у току пројектовања вршилац услуге добије налог од стране наручиоца (Град Кикинда),
Болнице Кикинда и Канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије, за измену пројектоног
задатка  или  решења,  документације,  преправке  и  др,  или   проширења  обухвата  или  обима
предметног посла посла услед непредвиђених ситуација и стања објекта, вршилац услуге је дужан
да  исте  прихвати  и  примени,  без  било  какве  додатне  накнаде,  како  би  се  посао  завршио  на
квалитетан  начин.  Додатна  плаћања  по  јавној  набавци  за  извршење  посла  нису  дозвољена.
Уколико у току извођења радова дође до неопходних измена, вршилац услуге је дужан да исте
одобри уколико су основане, и изврши измену решења, измену пројекта и слично,  без додатне
наплате финансијских средстава, у року не дужем од дефинисаног роковима за израду појединачне
врсте техничке документације у уговору.  

Члан 9.
Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су: 
- пројектни задатак и спецификација услуге 
-  понуда Вршиоца услуге

Члан 10.
Овај Уговор се закључује за период од набавке до истека трајања гарантног рока.

Члан 11.
Уговорне  стране  сагласно  изјављују  да  су  уговор  прочитале,  разумеле  и  да  уговорне

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
Уговорне  стране  су  сагласне  да  сва  спорна  питања  у  вези  са  овим  уговором  решавају

споразумно - мирним путем у духу добрих пословних обичаја.
За  све  што  није  регулисано  овим  Уговором,  примењиваће  се  одредбе  Закона  о

облигационим односима.
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Члан 12.
Уговорна страна незадовољна испуњењем Уговорних обавеза друге уговорне стране, може

захтевати  раскид  овог  Уговора,  под  условом  да  је  своје  уговорне  обавезе  у  потпуности  и
благовремено извршила.

Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора, уговорне стране могу вршити
искључиво  у  писаној  форми,  а  овај  Уговор  се  може  раскинути  у  року  од  10  дана  од  дана
достављеног писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.

За евентуалне спорове проистекле из реализације  овог Уговора,  који не буду решени на
начин из става 2. овог члана, надлежан је Привредни суд у Зрењанину.

Члан 13.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветна примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава

свака страна за своје потребе.

                 ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                               НАРУЧИЛАЦ

_______________________________                                                                                 ______________________________

НАПОМЕНА:
Моgел овог уговора преgставља саgржину уговора који ће бити закључен са Понуђачем којем уговор

буgе gоgељен. Понуђач је у обавези gа потпише и овери Моgел овог уговора, као и gа парафира сваку његову
страну. Наручилац ће ако Понуђач без оправgаних разлога оgбије gа закључи овај уговор о јавној набавци,
након што му је уговор gоgељен, Управи за јавне набавке gоставити gоказ негативне референце. Уколико
Понуђач поgноси зајеgничку понуgу,   у  моgелу уговора требају  бити навеgени и сви Понуђачи из групе
понуђача. У случају поgношења зајеgничке понуgе, група понуђача може gа се опреgели gа моgел уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може gа оgреgи јеgног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити моgел уговора. 
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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 ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Документација мора бити спакована тако да се  не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу, број телефона
и е-мail адресу.
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: Краља Петра I бр.70 23300 Кикинда, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку мале вредности услугс – Израда пројектно техничке документације реконструкције
помоћног објекта и изградње новог објекта Завода за јавно здравље Кикинда,  ЈНMВ број
9/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Време и место отварања понуда:     
Отварање понуда обавиће се у просторијама Завода за јавно Здравље Кикинда, Ул. Краља Петра I
број 70 , 23300 Кикинда, дана 3.5.2019. године у 12:30 часова.
Отварању  понуда  могу  присуствовати  овлашћени  представници  понуђача,  који  пре  почетка
отварања понуда, Комисији Наручиоца поднесу оверено пуномоћје за учешће у поступку отварања
понуда.

Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране  наручиоца до
3.5.2019.до12:00 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. 
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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, оверен и потписан: 

 Образац понуде (Образац 1); 
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.

(Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.

75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Образац Потврде о обиласку локације (Образац 7)
 Модел уговора (Поглавље VII);
 Све доказе о испуњавању додатних услова предвиђених овом конкурсном документацијом

3. ПАРТИЈЕ

Јавна 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: Краља Петра I бр.70 23300 Кикинда,
са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку мале  вредности  услуга  – Израда  пројектно  техничке
документације реконструкције помоћног објекта и изградње новог објекта Завода за јавно
здравље Кикинда, ЈНMВ број 9/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна  понуде за  јавну  набавку мале  вредности  услуга  – Израда  пројектно  техничке
документације реконструкције помоћног објекта и изградње новог објекта Завода за јавно
здравље Кикинда, ЈНMВ број 9/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку мале  вредности  услуга  – Израда  пројектно  техничке
документације реконструкције помоћног објекта и изградње новог објекта Завода за јавно
здравље Кикинда, ЈНMВ број 9/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку мале  вредности  услуга  – Израда  пројектно
техничке документације реконструкције помоћног објекта и изградње новог објекта Завода
за јавно здравље Кикинда, ЈНMВ број 9/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу, број телефона
и е-мail адресу. 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), 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) 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. 
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).
Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне  набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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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 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац
5. у поглављу VI).
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 законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.  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  .  
20 % од понуђене цене након израде функционалног решења за партију 1 и израде Идејног решења
за локацијске услове за партију 2. 40% од понуђене цене након израде Идејног пројекта по члану
145.  ЗПИ за  партију  1,  а  након  израде  пројекта  за  грађевинску  дозволу  за  партију  2.  40% од
понуђене цене након завршетка комплетне уговорене ПТ документације за све партије.  Плаћање
се врши у року од 45 дана од достваљања исправног и одобреног рачуна. Плаћање се неће вршити
све док пројектно решење не буде потврђено од стране наручиоца. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Нема

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено

ЗЗЈЗ-ОБ-036 01/03                                                                                                     27.07.18.

mailto:info@zavodki.org.rs
http://www.zavodki.org.rs/


ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА
23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70
централа: 0230/421-102 
директор: 0230/434-416
фаx 0230/434-581
Web: www.zavodki.org.rs
E-mail : info@zavodki.org.rs
Матични број: 08561834,
Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42
ПИБ: 100579705                                                   
                                                 страна 42 од 48

9.3. Захтев у погледу рока
Рок почетка је одмах по добијању посла.
Рок завршетка не може бити дужи од 60 (тридесет) за партију 1,  90 (деведесет) календарских 
дана за партију 2.
Место испоруке – на адресу наручиоца:
Краља Петра I бр. 70 23300 Кикинда.

9.4.   Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати понуду.

9.5  . Други захтеви     
Заинтересовано  лице  је  обавезно  да  изврши  обилазак  локације  за   извођење  радова  за

предметну  јавну  набавку,  али  само  уз  претходну  пријаву,  која  се  подноси  1  (један)  дан пре
намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о
лицима овлашћеним за обилазак локације. 
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mailадресу Наручиоца :  finansije  @  zavodki  .  org  .  rs  ,    које
морају бити примљене од Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за пријем понуда.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду обавезна су да изврше обилазак
локације за извођење радова што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о
обиласку локације за извођење радова (Образац 7 у поглављу VI).

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

Бланко соло меница као гаранција за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује
да у тренутку закључења уговора, достави наручиоцу  безусловну, бланко соло меницу за добро
извршење посла (у случају групе понуђача, ово се односи на Испоручиоца), менично овлашћење,
са клаузулом „неопозива“, „без приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно
уговорене цене без ПДВ-а,  са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно  извршење  посла  [средство  обезбеђења  траје  најмање  онолико  колико  траје  рок  за
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења], коју ће Наручилац вратити понуђачу 10
(десет) дана по испоруци добра.
Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења уговора, уговор
неће бити закључен, обзиром да ће Наручилац поништити одлуку о додели уговора и уговор може
да додели првом следећем најповољнијем понуђачу.
Меница  мора  бити  регистрована  у  регистру  меница  Народне  банке  Србије,  а  као  доказ
понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне
банке понуђача.

12.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13.  НАЧИН  ПРЕУЗИМАЊА  ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  И  ПЛАНОВА,  ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Нема

14.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА  ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  путем поште на  адресу  наручиоца,  електронске
поште на e-mail: finansije@zavodki.org.rs или факсом на броj: 0230/434-581 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. 
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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 и на својој
интернет страници. 
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.9/2019”.
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. 
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  на  е-mail:  finansije@zavodki.org.rs или  поште  на  адресу  ул.
Краља Петра I број 70 23300 Кикинда, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.zavodki.org.rs;

 - 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.

15.  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. 
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16. 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.

17.  ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД
ИСТЕКА  РОКА  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА  ИЗ  ЧЛАНА  149.
ЗАКОНА, ОДНОСНО У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 112.СТАВ 2. ЗАКОНА, У СЛУЧАЈУ  АКО ЈЕ
ПОДНЕТА  САМО  ЈЕДНА  ПОНУДА,  УГОВОР  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  ЋЕ  БИТИ
ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД НАЈДУЖЕ ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О
ДОДЕЛИ УГОВОРА

Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор  у року од 8
(осам) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из члaнa 149. Зaконa. 
У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудaНаручилац може зaкључити уговор пре истекa рокa зa
подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaконa.
Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8 (осaм) дaнa
од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa или ће га у истом року позвати у
просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати га Наручиоцу у
року од 8 (осам) дана од дана пријема. Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да
одустaје од понуде и може због тогa сносити све законом предвиђене последице. 
Ако  понуђaч  којем  је  додељен  уговор  одбије  дa зaкључи  уговор  о  јaвној  нaбaвци,  или  га  у
остављеном року потписаног Наручиоцу не врати, Наручилац може дa зaкључи уговор сa првим
следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико је због методологије доделе
пондерa потребно  утврдити  првог  следећег  нaјповољнијег  понуђaчa,  Наручилац  ће  поново  из
вршити стручну оцену понудa и донети одлуку о додели уговорa.

18. 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, који 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 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
finansije@zavodki.org.rs,  факсом  на  број  0230/434-581 или  препорученом  пошиљком  са
повратницом. Захтев  за  заштиту  права  се  може поднети  у  току  целог  поступка  јавне  набавке,
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против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење  о  поднетом  захтеву  на  Порталу  јавних  набавки и  на  својој  интернет  страници,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63.  ст. 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  10  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; 
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   (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 – 120.000,00 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; Завод за јавно здравље Кикинда; јавна набавка ЈНМВ 9/2019;
   (8) корисник: буџет Републике Србије; 
   (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 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је  10 (десет)  дана од јавног отварања
понуда.
Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
у року од три дана од дана доношења одлуке.
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20. ИЗМЕНА УГОВОРА

У складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци, наручилац ће дозволити
промену битног елемената уговора и то цене и рока завршетка радова, искључиво из разлога који су
дефинисани у Моделу уговора.
Извођач има право на промену цене и  продужетак  рока извршења посла у случају  да касни са
испуњењем уговора искључиво из неких од разлога који су предвиђени у Моделу уговора.
У случају потребе да се измени цена или рок завршетка радова, наручилац ће донети Одлуку о
измени уговора, у смислу члана 115. Закона.
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