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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4754/1 од 
11.12.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4754/2 од 
11.12.2019. године, и мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-5098/19 од 
29.11.2019.године  припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку додатних радова на уградњи лифтова 

 
 

Број јавне набавке 10-1/2019 
 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
  Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
III Техничка спецификација предмета јавне набавке 5 

 
 

IV 

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

 
 

9 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 
VI Образац понуде 19 
VII Образац изјаве о независној понуди 23 
VIII Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из 

важећих прописа 
24 

IX Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења 
уговора 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурсна документација садржи укупно 25 странa.  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Универзитет у Београду – Економски факултет  
Адреса: Каменичка 6, 11000 Београд 
Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs 
Врста наручиоца: високошколска установа 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке и мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-5098/19 од 29.11.2019.године.  
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 10-1/2019 је набавка додатних радова на уградњи лифтова. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
4. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Особa за контакт: Чварковић Јелена, руководилац Службе за набавку  
е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 
Пријем електронске поште врши се радним даном (понедељак – петак) у радно време 
Наручиоца од 08:00 – 16:00 часова. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су додатни радови на уградњи лифтова, у 
свему према дефинисаним техничким  спецификацијама. 
Техничке спецификације су дефинисане у поглављу III конкурсне документације. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45313100 – Радови на уградњи лифтова 
 
2.  Партије 
Ова набавка није обликована у више партија. 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
Предмет техничке документације су додатни радови на уградњи лифтова у објекту 
Економског факултета Универзитета у Београду, ул. Каменичка бр. 6, и односе се на 
уградњу DUPLEX система команди на сва четири лифта. 
 
 

 Назив Количина Број 
лифтова 

Укупно 

1. Командни ормар 1 ком. 2 2 комада 

2. Позивни панели 9 ком. 2 18 комада 

3. Демонтажа командне табле на постојећим 
лифтовима 

1 ком. 2 2 комада 

4. Замена и прилагођавање постојеће 
управљачке инсталације на постојећем 
лифту  

1 кпл. 2 2 комплета 

5. Демонтажа позивних панела са постојећег 
лифта и затварање отвора на возном окну 

9 ком 2 18 комада 

6.  Монтажа нових командних табли и  нове  
електро инсталације 

2 ком 2 2 комада 

7. Уградња нових  заједничких  позивних 
панела 

9 ком. 2 18 комада 

 

Квантитативни и квалитативни пријем радова 

Радови ће се извршити по налогу Наручиоца радова уз обавезно достављање све 
потребне документације од стране Извођача радова. 

Обавезује се Извођач радова да сви извршени радови буду одговарајућег квалитета 
захтеваног за дату врсту радова. 

Гарантни рок 

Гарантни рок је минимално 2. године од дана пријема коначно извршених радова.   

Извођач радова је дужан да о сопственом трошку отклони све евентуалне недостатке 
на извршеним радовима у току трајања гарантног рока. 

Место и рок извршења радова   

Место извршења радова је у згради Економског факултета Универзитета у Београду, 
ул. Каменичка бр. 6. 



6/25  
 

Рок за извођење радова  је најдуже 10 календарских дана од дана увођења у посао. 

Начин и услови извођења радова 

Извођач радова је дужан да одмах од дана потписивања уговора о јавној набавци 
предузме све даље, прописане и неопходне радње, како би се обезбедили сви услови за 
отпочињање радова.  

Испорука и уградња DUPLEX система команди укључује: 

- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме, 

- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова, 

- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према 
упутствима специјализованих произвођача и важећим законским и подзаконским 
прописима и техничким нормативима за ову врсту постројења и радова, 

- трошкове осигурања имовине и лица, 

- испоруку припадајуће опреме, материјала и елемената потребних за извођење, 
као и транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар 
и лагеровање, 

- путне и транспортне трошкове испоруке материјала, опреме и радне снаге, 

- све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталација у 
рад и пријема исте од стране комисија за атестирање, 

- технички преглед и пријем на употребу, по систему ”кључ у руке”. 

Извођач је дужан да испоручи сву опрему и материјал који је предвиђен 
Спецификацијом. 

Опрема, материјал, делови, подсклопови и склопови морају да одговарају квалитету 
који је прописан пројектом и испитан од стране овлашћених органа. 

Дозвољено је уграђивање само нове и исправне опреме, материјала, делова, 
подсклопова и склопова. За уграђивање неисправне опреме, материјала, делова, 
подсклопова и склопова Извођач сноси пуну одговорност, тако да за демонтажу 
неисправне и поновну монтажу исправне опреме, матријала, делова, подсклопова и 
склопова неће добити од Наручиоца никакву одштету и надокнаду. 

Уговорена цена је обавезна за Извођача у складу са важећим Узансама о грађењу. 

Извођач је дужан да радове изводи у складу са условима и роковима из конкурсне 
документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не би 
био ометан процес рада на Факултету. 

Извођач одговара за солидност извођачких радова и дужан је да у гарантном року 
отклони све недостатке који би се појавили услед неодговарајуће монтаже, скривених 
мана или неквалитетне опреме, материјала, делова, подсклопова и склопова 
испоручених и монтираних од стране Извођача, са напоменом, да у случају одбијања 
или одуговлачења ових поправки од стране Извођача, исте може Наручилац извршити 
на терет Извођача. 

Извођач је дужан да предузме све мере за безбедност запослених радника и трећих 
лица сходно важећим прописима. 

Радови се могу изводити само са радницима који су стручно оспособљени и 
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квалификовани за радове који су предмет набавке. 

Све отпатке и смеће Извођач је дужан да о свом трошку однесе са градилишта на место 
где му се одреди, као и да место извођења радова одржава чистим на дневној бази. 

Извођач је дужан да води грађевински дневник радова у коме морају бити уписане све 
промене и одступања од главног пројекта. Дневник оверава надзорни орган наручиоца 
и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и сходно томе 
плаћања изведених радова. 

Извођач којем буде додељен уговор одговара за уредно и успешно извршење истих. 

После потпуног довршења монтаже врши се квантитативни и квалитативни пријем 
извршених радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине два члана 
именована од стране Наручиоца и један члан именован од стране Извођача. Ова 
комисија саставља записник који представља основу за испостављање окончане 
ситуације. Записник је пуноважан уколико су га потписала два члана комисије. 

Уколико комисија стави примедбе на квалитет и квантитет извршених радова Извођач 
је дужан да одмах, без одлагања, о свом трошку, отклони све недостатке. Ако то не 
учини у уговореном року Наручилац ће ангажовати друго лице да изврши потребне 
поправке, а трошкове ће сносити Извођач. 

Наручилац се обавезује да обезбеди извођачу бесплатно коришћење струје, санитарних 
просторија и воде за сво време трајања монтаже лифтовских постројења. 

Технички услови 

Уграђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да 
одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама. 

Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити надзорни орган, 
Извођач ће унети у документацију.  

Сва опрема, материјал и делови, који се употребе за израду постројења и инсталација 
морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се приложити и 
одговарајући атест. 

Радови се морају изводити у складу са следећим прописима: 

- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, бр. 101/2005, 91/2015 
и 113/17 

- Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Сл. 
гласник РС, бр. 53/97 

- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне 
струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилишту, Сл. 
гласник СРС, бр. 21/89 

- Правилник о безбедности лифтова, Сл. гласник РС, бр.15/17 
- Стандарди EN81-20 и EN81-50 
- Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и 

истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ, бр. 17/66, Сл. гласник РС, бр. 42/91 
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 

средстава и опреме за личну заштиту на раду, Сл. гласник РС. бр. 92/08 
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 

опреме за рад, Сл. гласник РС, бр. 23/09, 123/12 и 102/15 
- Правилник о начину прижања прве помоћи, врсти средстава и опреме који 



8/25  
 

морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања 
запослених за пружање прве помоћи, Сл. гласник РС, бр. 109/16 

- Закон о заштити од пожара, Сл. гласник РС, бр. 111/2009 и 20/2015 

             као и у складу са другим законима и подзаконским актима, те нормативима и 
стандардима који се односе на извођење радова који су предмет овог поступка јавне 
набавке. 

Извођач је дужан да Наручиоцу достави атест испоручене опреме као и упутство за 
руковање и одржавање, заједно и са осталом документацијом прописаном важећим 
прописима који се односе на предмет набавке. 

Техничка контрола пре пуштања у рад 

Техничка контрола врши се у свему према важећим правилницима за ову врсту 
постројења. 

Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав приговор, 
може се постројење – опрема предати наручиоцу. Од тог дана тече гарантни рок.  

О  примопредаји ће се сачинити посебан записник којим ће се констатовати и то да ли 
су радови и опрема функционално довршени, према условима из конкурсне 
документације. 

У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у гарантном 
року констатује да изведени радови нису исправни, Извођач је дужан да о свом трошку 
отклони све неисправности у одређеном року, уколико су исти настали због лошег 
материјала или лошег рада или услед неодобреног мењања предметне техничке 
документације. 

Атести и сертификати  

Извођач са којим буде закључен уговор дужан је, да у складу са важећим прописима 
који се односи на предмет набавке достави: атестну документацију за уграђене делове 
и сертификате о техничкој контроли. 

 Мере заштите 

Извођач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке, 
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и 
здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017). 

Гарантни рок 

Гаранција на сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу не може бити краћа 
од двадесет четири месеца.  

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. 

Извођач гарантује могућност сервисирања опреме, односно постојање резервних 
делова на тржишту најмање 10 година по окончању гарантног рока о чему потписује 
изјаву која је саставни део конкурсне документације. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 
ЗАКОНА 

 
1.1. Обавезни услови за понуђача прописани чланом 75 ЗЈН 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, 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. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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. Закона).  

        
 
 
1.4. Услови које мора да испуни подизвођач 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 

          1.5.    Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
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2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV, одељак 3), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Изјава о  испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није 
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, 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 додатних радова на уградњи лифтова, ЈН 10-1/2019, испуњава 
обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној 
територији); 
 

       
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                             М.П.        _________________________ 
 

 

Напомена:  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој 
понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи 
од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно 
на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 
Београд, соба 139, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН 10-1/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
16.12.2019. године до 09,00 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.  
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. 
Јавно отварање понуда и поступак преговарања одржаће се 16.12.2019. године у 09,30 
часова, у радним просторијама Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, 
сала 603, VI спрат. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 
2.1.Понуда мора да садржи: 

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане 
конкурсном документацијом. 
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину 
и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена 
због битних недостатака понуде. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 



13/25  
 

 
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: Економски факултет у 
Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд,  са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН бр. 10-1/2019 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН бр. 10-1/2019 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН бр. 10-1/2019 - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на уградњи лифтова, ЈН бр. 10-
1/2019 - 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. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ 
РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  
ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши на следећи начин: 
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана 
фактурисања. 
 
Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре (рачуна), у року који 
понуђач наведе у обрасцу понуде.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 
9.2. Захтеви у погледу квалитета и гарантног рока 

Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да 
свакодневно врши оцену квалитета истих. 

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да 
исти нису прописаног квалитета, писаним путем ће се обратити  Извођачу радова, са 
захтевом да исте усагласи са оквирним споразумом, појединачним уговорима о јавној 
набавци и важећим стандардима.  Извођач  је дужан да исправи настале грешке  
најкасније  у року  од  3  дана, од  дана   сачињавања записника о рекламацији. 
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Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 
стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид оквирног споразума 
односно појединачних уговора о јавној набавци и евентуалну накнаду причињене 
штете. 
Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године, а на уграђену 
опрему према декларацији произвођача. 

Извођач је дужан да у року трајања гарантног рока на први писмени позив Наручиоца, 
а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца о свом трошку отклони све 
мане које се односе на квалитет радова, односно које су настале због употребе опреме и 
материјала који не одговара уговореном квалитету. У случају хитних ситуација, 
Извођач је дужан да отклони недостатке у року од 2 сата од позива Наручиоца. 
 
 
9.3. Захтеви у погледу рока и места извођења радова 
 
Рок извршења уговорених радова не може бити дужи од 10 календарских дана од дана 
увођења у посао, а према усвојеној динамици Извођача радова.  
 
Извођач радова се обавезује да предметне радове обавља ажурно и квалитетно са 
довољним бројем својих запослених, у свему према важећим законским прописима, 
професионалним стандардима, нормативима струке за ту врсту радова и добрим 
пословним обичајима. 
 
Место извођења радова: седиште Наручиоца, Каменичка 6, Београд 

 
 
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 на може мењати 
понуду. 
 
 
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. Закона. 
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
12.1. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач је дужан је да приликом потписивања уговора о јавној набавци, на име 
средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, достави 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 
извршења посла, као и картон депонованих потписа. 
Меница 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 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. 
Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи 30 (тридесет) дана дуже 
од трајања гаранције. 
 У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава преузете обавезе из 
уговора (везане за гарантни рок и отклањање недостатака у гарантном року) наручилац 
има право да реализује средство финансијског обезбеђења достављено од стране 
понуђача.     
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 
Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 Београд, електронске поште 



16/25  
 

на e-mail адресу nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
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 и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 10-1/2019. 
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. Закона. 
 
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. Закона).  
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.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 
1. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се 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 ситом понуђеном ценом 
Наручилац спроводи преговарачки поступак само са једним понуђачем. 
 
3. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се 
приступити непосредно након отварања понуда, са понуђачем који је доставио понуду. 
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Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку 
преговарања не дају своју коначну цену. 
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати 
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и 
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника 
понуђача. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведене у достављеној понуди. 
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављеној понуди. 
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде 
већа од упоредиве тржишне цене. 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
  
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.   
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 
има интерес за закључење оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео, или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у 
писарници наручиоца, електронском поштом на e-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, факсом 
на број 011/2639-560 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом 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 2 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 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, 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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
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; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(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. 
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. 
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); 
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 законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор ће бити достављен понуђачу са којим се исти закључује  у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОДАТНИХ РАДОВА НА УГРАДЊИ ЛИФТОВА 

ЈН БРОЈ 10-1/2019   
 
 
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 оквирног 
споразума/ 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:  
Набавка додатних радова на уградњи лифтова, број 10-1/2019 
 
 

 Назив Количина Број 
лифтова 

Укупно 

1. Командни ормар 1 ком. 2 2 комада 

2. Позивни панели 9 ком. 2 18 комада 

3. Демонтажа командне табле на постојећим 
лифтовима 

1 ком. 2 2 комада 

4. Замена и прилагођавање постојеће 
управљачке инсталације на постојећем 
лифту  

1 кпл. 2 2 комплета 

5. Демонтажа позивних панела са постојећег 
лифта и затварање отвора на возном окну 

9 ком 2 18 комада 

6.  Монтажа нових командних табли и  нове  
електро инсталације 

2 ком 2 2 комада 

7. Уградња нових  заједничких  позивних 
панела 

9 ком. 2 18 комада 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 

 

 

 
Понуђена лифтовска опрема је следећег произвођача: _____________________________ (унети 
назив произвођача лифтовске опреме која се нуди). 
Квалитет: Радови који су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 
стандарде и  испуњавти услове утврђене одговарајућим Законима. 
Плаћање: у року од ___________________ дана (не краће од 15 ни дуже од 45 дана) од дана 
фактурисања. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Рок за извођење радова________ дана од дана увођења у посао (максимум 10 календарских дана). 
Место извођења радова: Економски факултет, Каменичка 6, Београд 
Рок важења понуде: ______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана) 
Гарантни рок на изведене радове___________________ године (не може бити краћи од 2 године) 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                 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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VII OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:  
                                                                            (назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у 
поступку јавне набавке додатних радова на уградњи лифтова, број 10-1/2019, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 

 
 
 
 
 
Напомена:  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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IX ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
УЗ УГОВОР 

 
 

За јавну набавку додатних радова на уградњи лифтова за потребе Универзитета у Београду - 
Економског факултета, број 10-1/2019 дајем следећу: 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач _________________________________ , из _____________________________, 
изјављујем да сам сагласан, да ћу приликом потписивања уговора о јавној набавци: 
 
- на име средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, 
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне 
вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон 
депонованих потписа. Меница за отклањање грешака у гарантном року мора да важи 30 
(тридесет) дана дуже од трајања гаранције. 
 
 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 
 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
образац. 


