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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Економски факултет Универзитета у Београду  

Адреса: Каменичка 6, Београд 

ПИБ: 100223295 
Матични број: 07001983 
Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs  

факс број: 011/2639-560 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 

3. Предмет јавне набавке 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 09/2017 су радови - климатизација зграде 
Економског факултета у Београду (ради повећања енергетске ефикасности). 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
45331221- Радови на инсталацији парцијалне климатизације  

 

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

 

3. Партије 
Ова набавка није обликована у више партија. 
 

4. Врста оквирног споразума 
Предметна јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 
 

5. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација. 
 

6. Контакт (лице или служба)  

Особa за контакт:  
Зоран Шошкић, дипл. правник  
е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ УСЛОВИ И СЛ. 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

Ред. 

Бр. ОПИС 

јединица 

мере количина 

 

 

1.0.0. Цевни развод      

  Изоловани бакарни спојни елементи за развод флуида Р-
410A за гасну и течну фазу, укључујући редукције (2 

комада по комплету: гасна + течна фаза), као производ 
DAIKIN или еквивалент. Y-Рачве - морају имати 
равномерну расподелу расхладног флуида/ не дозвољава 

се употреба Т комада:     

        

1.1.1. Y рачва за спјање цеви - капацитет до 20 кW. Испорука и 

уградња рачве за двоцевни систем VRV, са индексом 
капацитета до 200, тип: KHRQ22M20T, производ DAIKIN 
- Јапан или сличних карактеристика. Производ ЕУ. ком 6 

        

1.1.2. Y рачва за спајање цеви - капацитет 20-29 кW. Испорука 

и уградња рачве за двоцевни систем VRV, тип: 
KHRQ22M29T9, са индексом капацитета 201-290, 
производ DAIKIN, Јапан или сличних карактеристика. 

Производ ЕУ. ком 9 

        

2.0.0. Спољашње јединице     

  Спољашња јединица MINI VRV - IV система у изведби 
топлотне пумпе састављена из једонг модула, намењена 

за спољашњу монтажу - заштићена од временских 
утицаја, с уграђеним херметичким компресорима 
(стандардни и инвертер), ваздухом хлађеним 
кондензатором и свим потребним елементима за заштиту, 

контролу и регулацију уређаја (INVERTER Control) и 
функционални рад. Расхладни флуид R-410A. Сетовање 
температуре испаравања.       Предвидети јединице са 

функцијом VRT - варијабилне промене температуре 
фреона. Максимално дозвољена укупна дужина цевног 
развода износи 300 метара у једном смеру уз ограничења 
наведена у упутствима произвођача. Дозвољена 

удаљеност између спољашње једнице и нај-удаљеније 
унутрашње јединице износи 160 м.     
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2.1.1. Спољашња јединица VRV система     

  RXYSQ4T - Јединица омогућава спајање до 10 

унутрашњих ВРВ јединица, производ DAIKIN или 
сличних карактеристика.  
Техничке карактеристике:Qх = 11,0 кW 
Прикључна снага: 

N nom. = 3,61 кW/400 V - 50 Hz 
EER: 3,88 (100% оптерећења) 
Tv = 35°C ST 

Tp = 27°C ST, 19°C VT 
Qg = 12,4 kW 
N nom. = 3,97 kW  /  400 V - 50 Hz 

COP: 4,03 (100% opterećenja) 
Tv= 7oC ST 
Tp = 20oC ST 
радно подручје: грејање: од -20° do 15,5°C 

радно подручје: хлађење: од -5° до 46°C 
Ниво звучног притиска: 51 dB(A) на удаљености 1м од 
јединице 

димензије укупно: 900 x 320 мм ; х = 1345 мм 
Производ ЕУ.тежина укупно: 120 кг 

ком 1 

        

2.1.2. Спољашња јединица VRV система     

  

Јединица омогућава спајање до 32 унутрашњих VRV 
јединица, производ DAIKIN RXYSQ8TY1 или 

еквивалент.  
Техничке карактеристике: 
Qх = 22.4 kW 

Прикључна снага:N nom. = 4,66 кW / 400 V - 50 Hz 
EER: 3,33 (100% оптерећења) 
Tv = 35oC ST 
Tp = 27oC ST, 19oC VT 

Qg = 22,4 (25) kW 
N nom. = 4,70 кW  /  400 V - 50 Hz 
COP: 3,83 (100% оптерећења) 

Tv= 7oC STTp = 20oC SТ 
Радно подручје: грејање: од -20° do 15,5°C 
Радно подручје: хлађење: од -5° до 46°C 
Ниво звучног притиска: 53 dB(A) на удаљености 1м од 

јединице 
Димензије укупно: 900 x 320 мм ; h = 1345 мм 
Тежина укупно: 144 кг 

ком 7 
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2.1.3. Спољашња јединица ВРВ система 

  Јединица омогућава спајање до 32 унутрашњих ВРВ 
јединица, производ DAIKIN RXYSQ10TY1 - или 
еквивалент. 

Техничке карактеристике: 
Qх = 28,0 кW 
Прикључна снага: 

N nom. = 3,61 kW  /  400 V - 50 Хз 
EER: 3,88 (100% оптерећења) 
Tv = 35°C ST 

Tp = 27°C ST, 19°C VT 
Qg = 28,0 (31,5) kW 
N nom. = 3,97 kW  /  400 V - 50 Hz 
COP: 4,03 (100% оптерећења) 

Tv= 7oC ST 
Tp = 20oC ST 
радно подручје: грејање: од -20° do 15,5°C 

радно подручје: хлађење: од -5° do 46°C 
Ниво звучног притиска: 55 dB(A) на удаљености 1м од 
јединице 
димензије укупно: 900 x 460 мм ; х = 1345 мм 

тежина укупно: 175 кг ком 2 

        

3.0.0. Унутрашње јединице     

  Унтрашње јединице - зидн и модел Hi wall     

        

3.1.1. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi wall 
Техничке карактеристике уређаја:Као производ DAIKIN. 
тип: FTXS20K или еквивалент. Производ ЕУ. 

Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C 
називног оптерећења, те грејање при условима 7°C/20°C 
називног оптерећења) 
Qh = 2,0 kW (1,3-2,8) 

EER= 4,65 
Ознака енергетске ефикасности: A 
Qg = 2,5 kW (1,3-4,3)COP= 4,55 

Ознака енергетске ефикасности: A 
Проток ваздуха хлађење: 3,9 - 8,8 m3/min 
Проток ваздуха грејање: 7,8 - 9,5 m3/min 

Ниво звучног притиска: хлађење: 19 - 32 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: 19 - 32 dBA 
Димензије: 780 x 215 mm ; h = 289 mm 
Тежина: 8 кг 

Боја кућишта: бела 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 

Ставка укључује бежични даљински управљач са 7-
дневним тајмером. ком 37 
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3.1.2. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi wall 
Tехничке карактеристике уређаја:Као производ DAIKIN. 
тип: FTXS25K или еквивалент. Производ ЕУ. 

Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C 
називног оптерећења, те грејање при условима 7°C/20°C 
називног оптерећења) 

Qh = 2,5 kW (1,3-3,2) 
EER= 4,39 
Ознака енергетске ефикасности: A 
Qg = 2,8 kW (1,3-4,7) 

COP= 4,52 
Ознака енергетске ефикасности: A 
Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  хлађење при 

35°C, грејање при -10°C спољашње температуре 
Qh = 2,5 kW 
SEER= 6,37 

Pdesign= 2,50 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
хлађења: A++  
Годишња потрошња енергије : 137 kWh 

Qg = 2,5 kW 
SCOP: 4,63 
Pdesign= 2,50 kW 

Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
грејања: A++ 
Годишња потрошња енергије : 755 kWh 
Проток ваздуха хлађење: 3,9 - 9,1 м3/мин 

Проток ваздуха грејање: 8,0 - 10,0 м3/мин 
Ниво звучног притиска: хлађење: 19 - 33 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: 19 - 33 dBA 

Димензије: 780 x 215 мм ; h = 289 мм 
Тежина: 8 кг 
Боја кућишта: бела 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 

Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 
Ставка укључује бежични даљински управљач са 7-
дневним тајмером. ком 21 

        

3.1.3. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi wall 

Техничке карактеристике уређаја:Као производ DAIKIN. 
тип: FTXS35K или еквивалент. Производ ЕУ. 
Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C 
називног оптерећења, те грејање при условима 7°C/20°C 

називног оптерећења) 
Qh = 3,5 kW (1,3-3,2) 
EER= 4,39 

Ознака енергетске ефикасности: A 
Qg = 4,0 kW (1,3-4,7) 
COP= 4,52 
Ознака енергетске ефикасности: A ком 3 
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Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  хлађење при 
35°C, грејање при -10°C спољашње температуре 
Qh = 2,5 kW 

SEER= 6,37 
Pdesign= 2,50 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 

хлађења: A++  
Годишња потрошња енергије : 137 kWh 
Qg = 4,5 kW 
SCOP: 4,63 

Pdesign= 2,9 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
грејања: A++ 

Годишња потрошња енергије : 755 kWh 
Проток ваздуха хлађење: 3,9 - 9,1 m3/min 
Проток ваздуха грејање: 8,0 - 10,0 m3/min 

Ниво звучног притиска: хлађење: 19 - 33 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: 19 - 33 dBA 
Димензије: 900 x 215 мм ; h = 298 мм 
Тежина: 11 кг 

Боја кућишта: бела 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 

Ставка укључује бежични даљински управљач са 7-
дневним тајмером. 

        

3.1.4. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi wall 
Техничке карактеристике уређаја:Као производ DAIKIN. 
тип: FTXS42K/ или еквивалент. Производ ЕУ. 

Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C 
називног оптерећења, те грејање при условима 7°C/20°C 
називног оптерећења) 
Qh = 4,2 kW (1,7-5,0) 

EER= 3,56 
Ознака енергетске ефикасности: A 
Qg = 5,4 kW (1,7-6,0) 

COP= 4,12 
Ознака енергетске ефикасности: A 
Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  хлађење при 

35°C, грејање при -10°C спољашње температуре 
Qh = 4,2 kW 
SEER= 6,60 
Pdesign= 4,20 kW 

Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
хлађења: A++ 
Годишња потрошња енергије : 223 kWh 

Qg = 4,0 kW 
SCOP: 4,09 
Pdesign= 4,00 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони ком 3 
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грејања: A+  
Годишња потрошња енергије : 1.371 kWh 
Проток ваздуха хлађење: 4,1 - 11,2 m3/min 

Проток ваздуха грејање: 5,2 - 12,4 m3/min 
Ниво звучног притиска: хлађење: 21 - 40 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: 22 - 40 dBA 

Димензије: 900 x 215 мм ; х = 298 мм 
Тежина: 11 кг 
Боја кућишта: бела 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 

Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 
Ставка укључује бежични даљински управљач са 7-
дневним тајмером. 

        

3.1.5. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi wall 

Техничке карактеристике уређаја:Као производ DAIKIN. 
тип: FTXS50K или еквивалент. Производ ЕУ. 
Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C 
називног оптерећења, те грејање при условима 7°C/20°C 

називног оптерећења) 
Qh = 5,0 kW (1,7-5,3) 
EER= 3,55 

Ознака енергетске ефикасности: A 
Qg = 5,8 kW (1,7-6,5) 
COP= 4,00 
Ознака енергетске ефикасности: A 

Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  хлађење при 
35°C, грејање при -10°C спољашње температуре 
Qh = 5,0 kW 

SEER= 6,60 
Pdesign= 5,00 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
хлађења: A++  

Годишња потрошња енергије : 265 кWh 
Qg = 4,6 kW 
SCOP: 4,10 

Pdesign= 4,60 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикас. у сезони грејања: A+ 
Годишња потрошња енергије : 1.571 kWh 

Проток ваздуха хлађење: 4,5 - 11,9 м3/мин 
Проток ваздуха грејање: 5,5 - 13,3 м3/мин 
Ниво звучног притиска: хлађење: 23 - 39 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: 24 - 39 dBA 

Димензије: 900 x 215 мм ; х = 298 мм 
Тежина: 11 кг 
Боја кућишта: бела 

Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 12,7 мм 
Ставка укључује бежични даљински управљач са 7-
дневним тајмером. ком 2 
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3.1.5. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi wall 

Техничке карактеристике уређаја:Као производ DAIKIN. 
тип: FTXS71G или еквивалент. Производ ЕУ.Следећих 

техничких карактеристика: 
Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C 
називног оптерећења, те грејање при условима 7°C/20°C 
називног оптерећења) 

Qh = 7,1 kW (2,3-8,5) 
EER= 3,02 
Ознака енергетске ефикасности: B 

Qg = 8,2 kW (2,3-10,2) 
COP= 3,22 
Ознака енергетске ефикасности: C 
Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  хлађење при 

35°C, грејање при -10°C спољашње температуре 
Qh = 7,1 kW 
SEER= 5,23 

Pdesign= 7,10 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
хлађења: A  
Годишња потрошња енергије : 475 kWh 

Qg = 6,5 kW 
SCOP: 3,59 
Pdesign= 6,50 kW 

Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
грејања: A 
Годишња потрошња енергије : 2.529 kWh 

Проток ваздуха хлађење: 10,5 - 17,2 m3/min 
Проток ваздуха грејање: 16,7 - 19,5 m3/min 
Ниво звучног притиска: хлађење: 34 - 45 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: 34 - 46 dBA 

Димензије: 1.050 x 250 мм ; h = 290 мм 
Тежина: 12 кг 
Боја кућишта: бела 

Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 15,9 мм 
Ставка укључује бежични даљински управљач са 7-
дневним тајмером. ком 1 

        

4.0.0. Унутрашње јединице     

4.1.0. Опције и додатна опрема     

        

4.1.1. КИТ ЗA ПОВЕЗИВAЊЕ СИСТЕМA - 2 прикључка са 

exp. вентилима.                  

Кутија са 2 прикључка за смештај изван просторије 
производ DAIKIN или еквивалент.  
димензије: 294 x 350 мм ; х = 180 мм 

тежина: 7 кг ком 6 
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4.1.2. КИТ ЗA ПОВЕЗИВAЊЕ СИСТЕМA - 3 прикључка са 

exp. Вентилима          
Кутија са 3 прикључка за смештај изван просторије 

производ DAIKIN или еквивалент.  
димензије: 294 x 350 мм ; х = 180 мм 
тежина: 8 кг ком 19 

        

5.0.0. СПЛИТ ЈЕДИНИЦЕ     

  

Испорука и уградња спилт система, тип 

FTXB35C/RXB35C, произвођач DAIKIN, Јапан или 
еквивалентних техничких карактеристика 
Техничке карактеристике уређаја: 

Унутрашња јединица 
Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C 
називног оптерећења, те грејање при условима 7°C/20°C 

називног оптерећења) 
Qh = 3,3 kW (1,3-3,8) 
EER= 3,21 
Ознака енергетске ефикасности: A+ 

Qg = 3,5 kW (1,3-4,8) 
COP= 3,71 
Ознака енергетске ефикасности: A+ 

Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  хлађење при 
35°C, грејање при -10°C спољашње температуре 
Qh = 3,3 kW 
SEER= 6,05 

Pdesign= 3,3 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
хлађења: A+ 

Годишња потрошња енергије : 966 kWh 
Проток ваздуха хлађење: 4,9 - 9,3 m3/min 
Проток ваздуха грејање: 5,7 - 10,1 m3/min 
Ниво звучног притиска: хлађење: 23 - 41 dBA 

Ниво звучног притиска: грејање: 26 - 41 dBA 
Димензије: 770 x 216 мм ; h = 283 мм 
Тежина: 8 кг 

Боја кућишта: бела 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 9,5 мм 

Ставка укључује бежични даљински управљач са 
тајмером и вертикалну контролу замаха крилаца 
Спољашња јединица сплит система, намењена за 
спољашњу монтажу - заштићена од временских утицаја, с 

уграђеним инвертер компресором, ваздухом хлађеним 
кондензатором и свим потребним елементима за заштиту, 
контролу и регулацију уређаја и функционални рад. 

Расхладни флуид R-410A. 
Следећих тех. карактеристика: 
Напојна снага у хлађењу: ком 20 
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N = 0,29-1,3 kW / 230 V - 50 Hz 
Напојна снага у грејању: 
N = 0,29-1,29 kW / 230 V - 50 Hz 

Проток ваздуха: 24,5 - 27,6 м3/мин 
Ниво звучног притиска: хлађење: маx 48 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: маx 48 dBA 

Димензије: 658 x 275 мм ; h = 550 мм 
Тежина: 30 кг 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 

Радно подручје: грејање: од -15 до 18°C 
Радно подручје: хлађење: од -10 до 46°C 
Напајање: 220 - 240 V / 50 Hz ~1 

        

6.0.0. 

Испорука и уградња пумпица за кондезат - сплит 

система, тип mini green , произвођач Technosystem , 
Италија или сл.истих техничких карактеристика. Напор 
пумпе и висина подизања кондезата 700 - 1000 мм. ком 67 

        

7.0.0. 

Испорука и уградња комуникационог кабла NHCF /  LIH-
(St) -CHi 2x0,75 мм2 или слично за комуникацију између 

PCB плоча VRV система. Све каблове водити и 
фиксирати на удаљености од 200 мм од високонапонских 
каблова. м 1450 

        

8.0.0. 

Испорука и уградња PVC цеви за кондезат, димензије фи 
32. Цеви су од PVC и морају се спајати лепљењем. 

Ослонци цеви су у шелнама изолованим гумом. Ослонац 
цеви је на 1-1000 мм са падом мин 1,5 % од почетка 
кондезне гране. PVC цеви произвођач НIBCO или сл. м 577 

        

9.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви фи 6,4x0,8мм, све 
цеви се ипоручују са термичком изолацијом са парном 

браном дебљине д=6 мм. Цеви морају бити за фреонске 
инсталације тестиране за радне притиске P = 38 bara. м 530 

      

10.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 9,5x0,8мм, све цеви 
се ипоручују са термичком изолацијом са парном браном 
дебљине д= 6мм. Цеви морају бити за фреонске 

инсталације тестиране за радне притиске P = 38 bara. м 854 

      

11.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви фи 12,7x0,8мм, све 
цеви се ипоручују са термичком изолацијом са парном 
браном дебљине д=9 мм. Цеви морају бити за фреонске 
инсталације тестиране за радне притиске P = 38 bara. м 88 

      

12.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 15,9x1,0мм, све 

цеви се ипоручују са термичком изолацијом са парном 
браном дебљине д=9 мм. Цеви морају бити за фреонске м 142 
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инсталације тестиране за радне притиске P = 38 bara. 

      
 

13.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 19,1x1,0мм, све 
цеви се ипоручују са термичком изолацијом са парном 

браном дебљине д=9 мм. Цеви морају бити за фреонске 
инсталације тестиране за радне притиске P = 38 bara. м 220 

        

14.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 22,2x1,0мм, све 
цеви се ипоручују са термичком изолацијом са парном 
браном дебљине д=13 мм. Цеви морају бити за фреонске 

инсталације тестиране за радне притиске П = 38 bara. м 50 

        

16.0.0. 

Испорука и уградња фитинга бакарних цеви. Фитинг 
мора бити фреонски лукови не делови за централна 
грејања. У овој позицији предвидети и сав пратећи 
материјал за тврдо лемљенеј цеви, кисеоник, ацетилен, 

Aзот , као и фитинг за фиксирање и ношење цевовода. за 
ношење користити шелне са гуменом обујмицом. Узима 
се паушални износ - 30 % од цене цеви. пауш. 0,3 

        

17.0.0. 

Испорука и уградња челичних носача за ношење 
спољашњих јединица VRV система. На месту контакта 
спољашњих јединица и носача поставити гумене одвајаче 

за ублажавање вибрација. компл. 1 

        

18.0.0. 
Проба система на заптивеност на пробном притиску 35 

bar-а у трајању 24-48 h уз израду запиника пробе. 
компл. 1 

        

19.0.0. 

Вакуумирање и допуна система VRV са расхладним 
флуидом R - 410 A са израдом извештаја о допуни. кг 36 

        

20.0.0. 

Пуштање у рад система са подешавањем параметара рада 
и пробним радом у трајању од 5 дана са израдом 
извештаја и цхек листе о пуштању у рад ради давања 

гаранције - мин 3 године уз обавезу лагера резервних 
делова за VRV јединице. компл. 1 

        

21.0.0. 

Демонтажни радови постојећих инсталација сплит 
система који се тренутно налазе на фасади објекта све 
према процедури и правилим о руковању расхладним 

флуидима.  компл. 48 

        

22.0.0. 

Преглед и сервис демонтираних јединица као и 
дезинфекција и припрема за поновну монтажу на 
дворишну страну објекта/ монтажа сплит јединица. компл. 48 
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23.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 6,4x0,8мм, све цеви 
се ипоручују са термичком изолацијом са парном браном 
дебљине д=6 мм. Цеви морају бити за фреонске 

инсталације тестиране за радне притиске P = 38 bara. м 240 

        

24.0.0. 

Испорука и уградња бакарних цеви fi 9,5x0,8мм, све цеви 
се ипоручују са термичком изолацијом са парном браном 
дебљине д= 6мм. Цеви морају бити за фреонске 
инсталације тестиране за радне притиске P = 38 bara. м 240 

        

25.0.0. 

Испорука и уградња комуникационог кабла PPY 5x1,5 
мм2 или слично за комуникацију између PCB плоча 

сплит система.  м 240 

        

26.0.0. 

Испорука и уградња PVC цеви за кондезат, димензије фи 

16. м 300 

        

27.0.0. 

Испорука и уградња носача спољашњих сплит јединица 
са пратећим материјалом за уградњу. компл 48 

        

28.0.0. 

Трошкови транспорта, вертикалног транспорта и 
смештаја спољашњих јединциа на терасу 3 спрата објекта 
и позиције предвиђене пројектом. компл. 10 

        

29.0.0. 

ПЗР радови са израдом пројекат изведеног стања. 
Мерење услова заданих пројектом, припрема 
градилишта, одвоз вишка материјала и шута, како и 

други трошкови и ситан материјал који нису наведени у 
предмеру а неопходни су за правилан и исправан рад ДX 
система ( VRV системи, сплит системи). компл. 1 
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: 

 

Економски факултет Универзитета у Београду је образовна и научна установа са 
традицијом од 80 година. Основана је као Висока школа за економију и трговину још 
далеке 1937. године као први високошколски образовни центар у области економије у 

тадашњој Краљевини Југославији. 
Садашње решење климатизације кабинета је ослоњено на раздвојене појединачне 
сплит системе који нису распоређени у свим кабинетима 3, 4, 5, 6. и 7. спрата. Такође, 
ради се о појединачним уређајима који кумулативно имају већу потрошњу од 

предложеног централног система климатизације. Централни системи климатизације су 
високоучинковите топлотне пумпе са инвертер технологијом која у односу на 
постојеће уређаје имају уштеду мин 30 % утрошене енергије.  

Уређаји су у изведби топлотне пумпе тако да се могу користити за хлађење као и 
независно грејање у прелазним периодима када не раде топлане чиме се, такође, 
постиже додатна уштеда у односу на класичне енергенте (нафта, гас, лож уље). 
Коначно, обзиром на предвиђене грађевинске радове замене прозора отворена је 

могућност да се централним системима спољашње јединице изместе са фасаде објекта 
дајући јој првобитни изглед пре монтаже сплит система. Овим се такође спроводи и 
мера централне дренаже кондезата које је прописана за ове јединице и њихову 

монтажу на јавним површинама. 
.  
Циљ замене сплит јединица центалним ВРВ системима је додатно побољшање 

енергетске ефикасности објекта, а самим тим и смањење трошкова потребних за 
енергенте, елиминисање дренаже кондезата са парцијалних спољашњих јединица, као 
и уклањање мноштва спољашњих јединица са фасаде објекта. 
 
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ: 

Због дотрајалости и наведених недостатака постојећих система као и њихове 
израбљености у току периода експоатације, у делу зграде Факултета, потребно је 
извршити замену истих. У склопу предметне замене биће извршени следећи радови у 

складу са захтевима из техничке спецификације: 
ДЕМОНТАЖА: Потребно је комплет демонтирати постојеће сплит системе, 
демонтажа електричног напајања, цевног развода радног флуида (ФРЕОН), демонтажа 

кондезне мреже. Демонтажа се мора извршити од стране стручних лица са повлачењем 
радног флуида без његовог испуштања у околину ( обзиром да неке јединице имају 
фреон R 22 који може оштетити озонски омотач, а и повећати ефекат стаклене баште, 
треба извршити репарацију система и овакве уређаје заменити са уређајима који не 

оштећују озонски омотач и имају мањи утицај на ефекат стаклене баште). Уколико је 
буџетом обухваћено, извршити комплетну замену јединица које су са фреоном R 22. 
Демонтиране уређаје сервисирати и предати Наручиоцу који преузима бригу о 

лагеровању јединица које се не могу користити. 
ПРЕГЛЕД и СЕРВИС ДЕМОНТИРАНИХ ЈЕДИНИЦА : СВЕ демонтиране уређаје 
прегледати, извршити сервис и одвојити оне који се могу пребацити на друге позиције, 
а да задовољавају квалитетом и поузданошћу. 

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ НОВИХ ИНСТАЛАЦИЈА : Извести постављање нових 
инсталација са Cu цевима које су предизоловане са термичком изолацијом са парном 
браном. Дебљина цеви и дебљина цевне изолације је дефинисана пројектом у складу са 

препорукама произвођача, као и условима да не долази до кондезације на цевима 
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развода радног флуида. Инсталације цеви се МОРАЈУ водити НЕЗАВИСНИО и 
ПОСЕБНО бити изоловане. Не дозвољава се постављање Cu цеви заједно у једну 
термичку изолацију. Такође, извести нове трасе за одвод кондезата са унутрашњих 

јединица. Трасе цевовода за одвод кондезата се воде ходницима и прикључују на 
вертикале у санитарним чворовима. На местима прикључке обавезно предвидети и 
уградити сифоне како би се спречио поврат мириса из система канализације. Уз цевни 

развод извести и адекватну линију комуникационих каблова за везу и комуникацију 
спољашњих и унутрашњих јединица система.  
Комуникациони каблови требају бити у “halogen free” изведби, комуникациони 
каблови PCB плоча VR система морају бити кабловима који имају заштиту од 

магнетних сметњи, пресек каблова 2x0,75 мм
2
 или 2x1мм

2
. Не дозвољава се коришћење 

каблова за телеком развод или са више парица и без ширма како заштите од магнетних 
сметњи. 

 

МОНТАЖА СПОЉАШЊИХ И УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА VRV /СПЛИТ 

СИСТЕМА: Радови обухватају постављање спољних централних јединица VRV 

система. Предвиђено је да монтажа спољних јединица буде на тераси која се налази ка 
дворишној страни на 3. спрату. Уређаји који се нуде морају имати адекватне техничке 
могућности ( дужина цевовода ) како би покрили позиције унутрашњих јединица 
којима се климатизују кабинети и сале. Због смањења нивоа буке услед протока фреона 

кроз цевии на експанзионим вентилима, предвиђено је да се експанзиони вентили 
монтирају у VRV кутијама које се позиционирају у ходнику спратова. Унутрашње 
јединице су предвиђене да имају дренажне пумпице. 

 
Сви радови морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној 
документацији. 
Примењени материјали морају задовољавати следеће услове: 

Cu цеви: 
Cu цеви морају бити прописане дебљине са мером у инчима. Спојеве цеви ( лукови ) 
морају се користити фреонски лукови са већим полупречником кривине, није дозвољен 

употреба колена која се користе за потребе централног грејања. Такође, цеви које се 
испоручују у шипци морају бити за фреонске инсталације, минимална дебљина цеви у 
шипци је 1 мм, односно за пречнике веће од фи 28 – дебљина цеви је 1,5 мм. Спајање 
цеви искључиво тврдим лемљењем са електродама које садрже одређени проценат 

сребра ( предвиђене за рад са фреонским инсталацијама). Спајање и тврдо лемљење 
искључиво се сме изводити у заштитном слоју инертног гаса који се пропушта кроз 
цевоводе у току варења. Све инсталације треба испрати Азотом и извршити пробе са 

пртиском P проб = 35 бара у трајању од 48 часова, праћено записницима о проби 
система. 
Милиметарске цеви, пошто су мањих пречника, утичу на прорачун и рад система (већи 

падови притисака, већа ангажованост компресора што повећава потрошњу електричне 
енергије). Изолација цеви мора бити I квалитета са парном браном одговарајуће 
дебљине како је наведено у спецификацији. 
Не дозвољава се заједничка изолација за гасну и течну фазу цевовода, цеви се свака 

мора независно изоловати.  
 
Одвод кондезата извести са ПВЦ цевима које не лепе и имају дебљину ccа 2-3 мм чиме 

се елиминише могућност стварања кондезата на спољашњој површини цеви. Такође, 
лепљењем се избегава потенцијално цурење кондезата на местима спајања при чему 
унутрашњи полупречник остаје исти на месту споја. Вешање цеви извести са 
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обујмицама и шелнама које имају гуму на месту обухвата цеви, а растојање обујмица и 
шелни цца 1 м. Предвидети пад кондезне мреже мин 1,5 % (1,5 цм / 1 м дужном ). 
Нипошто не предвиђати танкозиде цеви које се спајају гумом ( у том случају обавеза је 

изолација цевовода за одвод кондезата), као ни PR цеви које се користе за водоовдне 
инсталације, а спајају се топљењем цеви. Ове цеви имају дебљину зида, али се 
временом увијају што може да доведе до тога да се успори или блокира одвод 

кондезата и допринесе процуривању на јединицама.  
Све наведене радње и предвиђени материјали доказују се оригиналном изјавом 

произвођача материјала предвиђеног за уградњу.  
Примењени материјали за инсталације развода радног флуида морају имати 5 -

годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске 
утицаје, издату од стране произвођача. 
 

Примењени материјали морају бити сагласни условима квалитета који су прописани за 
инсталације са директном експанзијом, те морају поседовати одговарајући документ 

о додели ознаке квалитета као и одговоарајуће атесте. 

 
Предвидети VRV систем чији је енергетски разред А++/ сплит системи А+ . 
 
Потребно је да системи буду са преференцијалом ЕУР 1.  

Спољашње / унутрашње јединице не смеју у себи садржати олово ни кадмијум. 
Доказује се писаном изјавом произвођача. 

 

Произвођач мора имати важеће сертификате као и атесте или потврде о 

усаглашености.  

. 

Као доказ о задовољењу наведених критеријума прихватају се искључиво атести 
овлашћених институција за испитивање. 

 

Атестна документација осим српског може бити на страном језику и у том случају 
атестну документацију мора пратити тачан превод на српски језик од овлашћеног 
преводиоца. У случају да понуђач не достави тражени превод докумената понуда ће се 

сматрати неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива. 
У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови.  
Понуда мора да обухвата извршење свих радова из Спецификације. 
 

У цену урачунати (неће се посебно плаћати):  
- Набавку, транспорт и уградњу материјала  
- Потребне скеле, заштитну ограду за радове на висини висине 2- 15 м као и 

обезбеђење пролаза. 
- Потребне демонтаже и поновне монтаже спуштеног плафона ради постављања 

инсталација, 
- Све потребне грађевинске радове везане за продоре кроз зидове и плоче 

пода/таванице, за израду ослонаца за монтажу уређаја,  
- Заштиту места рада од прашине и оштећења (по потреби направити заштиту са 

подконструкцијом и дебљом ПВЦ фолијом), због посебног значаја објекта, сви 

радови се морају радити са неопходном заштитом осталих елемената 
ентеријера, опреме...( да се прашина не простире са места рада у околину).  

- Чишћење места извођења радова - свакодневно чишћење - завршно чишћење 
свих површина. 
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- Заштиту простора за време трајања радова од евентуалних временских непогода 
(настале штете сноси Извођач)                                          

- Свакодневно одвожење шута на депонију ван круга Факултета (одређује 

извођач) - сав шут са места рада се мора износити у врећама које обезбеђује 
извођач радова, депоновати на место које одреди наручилац, до даљег одвоза 
(што се неће посебно плаћати) 

- Све потребне Атесте, упутства, обуку за руковање 
- Потребна осигурања: 

а. осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима,  
б. осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и  

в. осигурања радова.  
 Понуђачи могу да понуде одговарајућа добра, односно добра која потпуно испуњавају 
техничке спецификације дефинисане у конкурсној документацији тј. техничке захтеве 

у којима су предвиђене карактеристике материјала, радова и сл. а које одговарају 
потребама наручиоца. 
Пре уградње и/или испоруке опреме и материјала потребна је писана сагласност 

Надзорног органа. 
Цена достављена у обрасцу понуде, обухвата све потребне припремне и завршне 
радове који обезбеђују квалитетан и завршен посао, као и све трошкове за рад, 
материјал, алат… 

Сва оштећења делова подова, зидова, плафона, инсталација, инвентара и осталог 
извођач доводи у првобитно функционално стање о свом трошку.  
Извођач је дужан да свакодневно након завршеног посла очисти простор који је 

користио и који му је дат на коришћење у току радова (ходници, степениште, мокри 
чвор, итд. ).  
Динамику извођења радова одређује наручилац.  
Набавку, транспорт и уградњу материјала извршити након одобрења наручиоца и 

узимања мера непосредно пре почетка радова.  
Извођач је дужан да радове изврши у свему према техничком опису, техничким 
условима, предмеру радова и овим напоменама. Количине у овом предмеру су оквирне. 

Наручилац задржава право да на основу своје процене, током извођења радова, 
одустане од неке позиције из предмера као и да мења количине из предмера. У случају 
повећања, смањења, или сторнирања појединих позиција из предмера, настале 
вишкове, мањкове или сторнирања Извођач је обавезан да усвоји без примедби и 

ограничења, као и без права на одштету. 
Обавезно по завршетку сваке позиције (а пре почетка нове) позвати представника 
наручиоца да изврши преглед радова и количина. 

Плаћање је по стварно изведеним количинама. 
Пре давања понуде обавезан је обилазак места рада у циљу упознавања са врстом и 
обимом посла.  

Пре почетка извођења радова проверити мере на лицу места. 
 

ОБИЛАЗАК МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Пре давања понуде обавезан је обилазак места рада у циљу упознавања са врстом и 
обимом посла. Како би се понуђач упознао са свим битним елементима који имају 
утицаја на организацију простора, да испита и провери све околности које су од 

утицаја на извођење радова, како би себи обезбедио све неопходне информације које 
могу бити потребне за израду понуде. Наручилац је дужан да изда потврду да је 
извршен обилазак. 



 

 

 

 19

Понуђач је такође дужан да, уз понуду, достави Наручиоцу, сачињен у слободној 
форми, динамички план извођења уговорених радова, према позицијама радова 
наведеним у понуди, односно предмеру. Понуђач треба да, поред графичког приказа, у 

динамичком плану искаже организацију и методологију извршења радова, појединачне 
фазе радова, њихово трајање у данима, број ангажованих радника по фазама. 
Динамички план мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом. 
 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА: 

 
Контрола радова се врши од стране Комисија за надзор и примопредају радова (коју 
чине два представника Наручиоца и један представник Извођача). 

Гарантни рок за изведене радове не сме бити краћи од 2 (две) године од дана 
потписивања Записника о примопредаји радова. Гарантни рок за уграђени материјал 3 

године на опрему уз редован годишњи сервис и минимум 2 године на инсталације и 

изведене радове, и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова.  
Примењени материјали за инсталације развода радног флуида морају имати 5-

годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске 
утицаје, издату од стране произвођача. 

 

РОК ИЗВРШЕЊА: 

 

Рок за извођење радова је 60 календарских дана, почев од дана увођења у посао. 
Рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са 
настављањем касније, због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и 
сл.) 

Понуђач је у обавези да уз Предмер са предрачуном радова достави и Динамички план, 
на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети структура предметних радова и 
динамика спровођења (рокови). 

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА: 

 
Адреса Наручиоца: Каменичка 6, Београд 

 

ПРИЛОГ МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДУ: 

 

      Са мерама заштите на раду раднике морају упознати одговарајуће службе 
предузећа које изводи радове. 
      За примену мера заштите у процесу рада су одговорни руководилац радова и сами 

радници. 
      Примена личних заштитних средстава утврђена је Правилником о заштити на раду. 
Руководилац радова, пословође, надзорни органи, радници, гости и друге особе током 
боравка на градилишту морају бити прописно заштићени. Лична заштитна средства 

подразумевају: 
• заштитни шлем, 
• заштитно одело, 

• заштитне наочаре, 
• заштитне ципеле.  
Да би се обезбедиле мере заштите при радовима на висини, за време рада на висини 
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радник мора да се придржава следећег: 
• да је увек везан заштитним појасом и ужетом, по могућности изнад своје главе, 
за место чију сигурност проверава пре него што закорачи на нови ослонац, 

• да на нови ослонац закорачује и ослања се тек пошто је проверио његову 
сигурност, 
• да не оптерећује свој нови привремени ослонац додатним оптерећењем 

(материјал, алат и сл.), ако није сигуран да ослонац то може да издржи, 
• да не користи истовремено са другим радником привремени ослонац. 
 
Рад на висини радник обавља уз примену личних заштитних средстава за заштиту од 

пада са висине, односно опреме која се користи за причвршћавање радника у циљу 
спречавања пада и његове безбедности, са системом за причвршћивање радника на 
место где се изводе радови (који се састоји из више елемената повезаних међусобно у 

комплетан систем). 
 

               
Сигурносни појасеви за тело са анкер ослонцима и појасом за фиксирање и 
заустављивачи пада 
• Рад на висини могу обављати само искусни радници који су у свом претходном 
раду, постепено од малих ка већим висинама, стекли знање и проверили личне 
способности за обављање ових послова. 
• Рад на висини може се обављати само уз непосредан и стални надзор стручног 

радника. 
• Радови на висини изводе се на основу документације о организацији и 
технологији 

 
Посебан прилог о заштити на раду састављен је на основу важећих прописа из 

области заштите на раду. 
        У смислу заштите на раду примењују се законске обавезе и то Закон о заштити 

на раду и Закон о изменама закона о заштити на раду.  
 

Пре давања понуде обавезан је обилазак места рада у циљу упознавања са 

врстом и обимом посла. 
Сагласност са наводима из напомене понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне 
набавке. 
 

Датум:       Име и презиме овлашћеног лица: 
 

Потпис овлашћеног лица 

М.П. 
Понуда мора да обухвати све елементе из техничке спецификације. Понуђена добра и 

квалитет извршених радова мора у потпуности да одговара захтевима наведеним у 

конкурсној документацији, што понуђач потврђује својим печатом и потписом 

одговорног лица.  
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. 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); 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно  извод из регистра 
надлежног Привредног суда. 

 
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); 

Доказ за правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре;  
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 законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Доказ за предузетнике 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). 

Доказ не може бити старији од два месеца 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) Закона); 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 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 Агенције за 
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приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

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). 

Доказ:  
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
  

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да:  
- нема више од 15 дана неликвидности у периоду од 24 месеца пре објављивања позива 
на Порталу јавних набавки; 
Доказ: Понуђач доставља потврду Народне банке Србије - одељење за принудну 

наплату у Крагујевцу, да у последњих 24 месеца од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки није имао више од 15 дана 
неликвидности. 

Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о 
фирми и исказом која се потврда жели. Адреса: sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs; 
zahtevzapotvrde@nbs.rs. Све додатне информације могу се добити на телефон 034-307-
890. 

 
- да је у три обрачунска периода који претходе објављивању јавног позива (2014, 2015. 
и 2016. година) остварио приход у укупном износу од минимум 50.000.000,00 динара 

без ПДВ-а; 
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, 
Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, 
који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2014, 2015 

и 2016. годину. 
* Понуђач који је регистрован као предузетник, а пословне књиге не води по систему 
двојног књиговодства, дужан је да достави копије финансијских извештаја за 2014, 

2015 и 2016. годину. 
* Уколико понуђач не може да добије бонитет за 2016. годину, дужан је да приложи 
биланс стања и успеха за 2016. годину. 

 
2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да: 
- је у периоду од последње три године од дана објављивања позива за подношење 
понуда, (2014, 2015. и 2016.) извео радове сличне предмету јавне набавке, на најмање 5 

објеката, чија је вредност у збирном износу већа од троструког износа достављене 
понуде, без урачунатог ПДВ-а. 
Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак изедених радова (Поглавље XII) и 

потврде наручилаца о изведеним радовима које морају бити попуњене, потписане и 
оверене печатом референтних наручилаца (Поглавље XIII). 
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3) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да: 
- поседује у свом власништву, закупу или лизингу минимално једно теретно возило-

камион, носивости минимално 650 kg; 
Доказ: Понуђач доставља очитану саобраћајну дозволу, а уколико није уписан као 
власник возила у саобраћајној дозволи, понуђач је дужан да достави и доказ о правном 

основу коришћења возила (уговор о купопродаји, или уговор о лизингу, или уговор о 
закупу и слично) 
 
4) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да: 

- има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по уговору 
најмање 8 запослених радника (пре објављивања позива на Порталу јавних набавки), 
који поседују сертификате о познавању и раду са DX системима, од којих је једно лице 

запослено као монтер грејно расхладне технике (руководилац посла).  
Доказ:Понуђач доставља копије М образаца или адекватан уговор о ангажовању за 
тражени кадровски капацитет и сертификате о познавању и раду са DX системима 

 
- има најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну лиценцу 
(330) за одговорног извођача радова; 
Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са потврдом о 

важењу издатом од Инжењерске коморе Србије, заједно са доказима о радном статусу - 
копијом М обрасца или уговора о ангажовању. 
 

- има најмање једно запослено лице са положеним испитом о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са 
овлашћеним правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду. 
Доказ: Понуђач доставља фотокопију решења о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 
заједно са доказима о радном статусу - копијом М обрасца или уговор о ангажовању 
или фотокопију уговора са овлашћеним правним лицем за обављање послова 

безбедности и здравља на раду. 
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду понуђач доставља и образац 

број 6 чиме потврђује да су сви радници обучени за безбедан и здрав рад. 
 

1.3. Посебан захтев: 
Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете локацију која је 
предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације које су неопходне за 

припрему понуде. 
Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се 
попуњава,потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом (Поглавље 

XV). 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач 
изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник заједничке 

понуде изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 
 
Приликом подношења понуде Понуђач доставља Изјаву, потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, да ће у року од 5 (пет) дана од дана 
потписивања уговора доставити: 
- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од 
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одговорности према трећим лицима и стварима, 
- полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 
- полису осигурања радова. 

Ако понуђач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе у утврђеном року, 
Наручилац може да једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 
Закона.  
Начин достављања доказа: 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени оцењена као 

најповољнија, да достави 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 на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

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

накнадно достави тражена документа у примереном року. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 
јавним набавкама, понуђач може сагласно члану 79. став 9. истог Закона, 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. Образац ове изјаве дат је у поглављу XI. 

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама лица која су уписана у регистар 
понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе да 
испуњавају услове утврђене одредбама члана 75. став 1. тачке 1) до 4) истог Закона. 
Регистар понуђача је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 
Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у Регистру понуђача. 
Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли 

је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.  
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 
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
У случају недостављана било код траженог елемента понуда ће се сматрати 

неисправном и биће одбијена 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 
страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране 
овлашћеног тумача. 

 

4.2. 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/кутији 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 6, 11000 Београд, соба 139, са назнаком  

„Понуда за јавну набавку радова - климатизација зграде Економског факултета у 

Београду (ради повећања енергетске ефикасности), 

број 09/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 
11.05.2017. године, до 11,00 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.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, 

неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 

запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Јавно отварање понуда одржаће се 11.05.2017. године, у 11,30 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. 
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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. 

 

4.2.1.Понуда мора да садржи: 

Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане 
конкурсном документацијом: 

1. Образац техничке спецификације потписан и оверен печатом (Поглавље II), 

којим потврђује да понуда у свему одговара захтевима из конкурсне 
документације; 

2. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане члановима 75. и 76. Закона, понуђач доставља у складу са 

упутством из Поглавља III ове конкурсне документације.  

3. Средства финснсијског обезбеђења (дефинисано у тачки 4.12.1); 

4. Образац понуде (Поглавље V); 

5. Образац структуре цене (Поглавље VII);  

6. Образац трошкова припреме понуде (Поглавље VIII); 

7. Образац изјаве о независној понуди (Поглавље IX); 

8. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2 Закона (Поглавље X); 

9. Образац изјаве на основу чл.79.ст.9.Закона (Поглавље XI); 

10. Списак изведених радова (Поглавље XII); 

11. Потврда референтног наручиоца (Поглавље XIII); 

12. Изјава о несметаном функционисању процеса рада (Поглавље XIV); 

13. Изјава понуђача о обиласку објекта у којем се изводе радови (Поглавље XV); 

14. Модел уговора (Поглавље VI); 

15. Споразум закључен између понуђача из групе понуђача којим се они међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (чл.81 ст.4. Закона) - 
подноси се само у случају када понуду подноси група понуђача; 

16. Изјава о осигурању радова, осигурању од одговорности за штету причињену 
трећим лицима или стварима трећих лица и осигурању радно ангажованих лица 
(Поглавље XVI); 

17. Динамички план. 

18. Потребно је доставити све атесте овлашћених институција за испитивање и 
тражене сертификате у свему према опису из техничке спецификације. 

Обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и оверен печатом од стране 
одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном документацијом. (уколико на 
обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђаче који 
наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то 

учинити овлашћени представник групе понуђача). 
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Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

оверава печатом. 

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

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попуњавати, потписивати и оверавати печатом обрасце дате у конкурсној 
документацији.  

То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (поглавље IX у конкурсној документацији - Образац изјаве о 
независној понуди, поглавље X у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу 
са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама). 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље IX у конкурсној 
документацији - Образац изјаве о независној понуди, поглавље X у конкурсној 

документацији – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним 
набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од 
учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега 

односи. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 

сагласно чл. 81. Закона. 

 

4.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

4.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4.5. 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 6, 11000 Београд, са назнаком  
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„Измена понуде за јавну набавку радова - климатизација зграде Економског факултета 
у Београду (ради повећања енергетске ефикасности), број 09/2017 - НЕ ОТВАРАТИ" 
или  

„Допуна понуде за јавну набавку радова - климатизација зграде Економског факултета 
у Београду (ради повећања енергетске ефикасности), број 09/2017 - НЕ ОТВАРАТИ " 
или  

„Опозив понуде за јавну набавку радова - климатизација зграде Економског факултета 
у Београду (ради повећања енергетске ефикасности), број 09/2017 - НЕ ОТВАРАТИ " 
или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - климатизација зграде Економског 
факултета у Београду (ради повећања енергетске ефикасности) 09/2017 - 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.  

 

4.6. 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 (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

 

4.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље V) 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

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. 

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

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

 

4.8. 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) 

Закона и то податке о:  

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

- опис 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

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. 

 

4.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

 4.9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања  
 

Плаћање се врши на следећи начин: 

Наручилац ће авансно уплатити износ од 30% од укупно уговорене цене, а преостали 
део уговорене цене биће исплаћен у року који не може бити краћи од 15 дана, нити 
дужи од 45 дана, од датума издавања исправног рачуна који испоставља понуђач, а на 

основу окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из усвојене понуде, и потписаних од стране стручног 
надзора, уз важећа средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року 

извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
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Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

4.9.2. Захтеви у погледу вршења контроле и надзора 

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, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати 
Извођачу радова, са захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. 

Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и 
стандардима за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну 
накнаду причињене штете. 

 

4.9.3. Захтев у погледу временa извођења радова 

Понуђач је дужан да радове на климатизација зграде Економског факултета у Београду 

(ради повећања енергетске ефикасности) заврши у року који не може бити дужи од 60 

календарских дана, а према динамици која ће се утврдити са наручиоцем.  

Рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са 

настављањем касније, због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и 
сл.)  

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. 

 

4.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
 

4.9.5. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове не сме бити краћи од 2 (две) године од дана 
потписивања Записника о примопредаји радова. Гарантни рок за уграђени материјал 3 
година на опрему уз редован годишњи сервис и минимум 2 године на инсталације и 
изведене радове, и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова.  

Примењени материјали за инсталације развода радног флуида морају имати 5 -
годишњу гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске 
утицаје, издату од стране произвођача. 
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4.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у 
динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 

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. 

Понуђена цена је фиксна, односно иста се не може мењати од дана подношења понуде 
до дана закључења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона.  

Образац структуре цене (поглавље VII у конкурсној документацији), понуђачи 
попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

 

4.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОК5АЛНЕ 

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 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
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. 

 

4.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

4.12.1. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за повраћај 

аванса, за добро извршењe посла и отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно 
група понуђача, у обавези је да, уз понуду, достави: 

а) банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5% (процената) од 
укупне понуђене цене, односно вредности понуде, на име гаранције за обештећење 
Наручиоца уколико понуђач одбије да потпише уговор након што је његова понуда 
изабрана као најповољнија, са важношћу од 30 (тридесет) дана од дана отварања 

понуде. 

б) обзиром да наручилац даје аванс од 30 % (процената) од укупно уговорене цене, 
оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају 
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да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у 
року од 8 (осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну 
банкарску гаранцију за повраћај аванса са клаузулом „неопозива" „без приговора" „на 

први позив наплатива", у висини уговореног аванса, са роком важења 30 (тридесет) 
дана дужим од уговореног рока за извођење радова. 

в) оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају 

да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у 
року од 8 (осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „неопозива" „без 

приговора" „на први позив наплатива", на износ од најмање 10% (процената) од укупне 
вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне обавезе са роком 
доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

г) оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају 
да његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у 
року од 8 (осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну 
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са калузулом 

„неопозива" „без приговора" „на први позив наплатива", на износ од најмање 10% 
(процената) од укупне вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје 
уговорне обавезе, са роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека 

гарантног рока за изведене радове и уграђени материјал. 

Ако понуђач не достави Наручиоцу тражене гаранције у утврђеном року, Наручилац 
може да једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде. 

 

4.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 
односно пријава. 

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

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 
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овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 
означени на поменути начин. 

 

4.14. 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: 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 заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. 09/2017”. 

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.  

 

4.15. 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.  
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4.16. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

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

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року: 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

  односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

  и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

  у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

 

4.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  
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4.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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, наручилац ће 
доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок извођења предметних радова. 

У случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. 

Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то 
тако што ће називе понуђача који имају исту понуђену цену, исти рок плаћања и исти 
рок испоруке 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 о јавној набавци. Комисија ће 
сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени 
представници понуђача. Сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе 

овлашћења за учествовање. Уколико позвани понуђачи не дођу и не присуствују жребу, 
комисија ће га спровести без понуђача. 

 

4.19. 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. 

  

4.20. 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. 

 

4.21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а 
све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
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5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

4.22. 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 доделу уговора 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 7 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.  

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 или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке, 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 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.  

 

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 
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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. 

 

4.23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда за јавну набавку радова - климатизација зграде Економског факултета у 

Београду (ради повећања енергетске ефикасности), ЈН бр. 09/2017. 

 
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  

Интернет страница на којој су докази из 
чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не 
достављају уз понуду): 

 

Понуђач је уписан у регистар понуђача: 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

Напомена: Понуђач заокружује начин подношења понуде и попуњава табелу под 3) 
подаци о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно табелу под 
4) подаци о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 
понуђача. 

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
 ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ и РАДОВА ЗА HVAC инсталације - Економски Факултет Београд 

Ред. 

бр. 

ОПИС ПОНУЂЕНА ОПРЕМА јединица 

мере 

количина јединична цена 

(РСД) 

Укупно (РСД) 

     

1.0.0. Цевни развод        

  Изоловани бакарни спојни елементи за развод 
флуида R-410A за гасну и течну фазу, укључујући 
редукције (2 комада по комплету: гасна + течна 
фаза), као производ DAIKIN или еквивалент. 
Y-Рачве - морају имати равномерну расподелу 

расхладног флуида/ не дозвољава се употреба Т 
комада: 

  

  

    

          

1.1.1. Y рачва за спјање цеви - капацитет до 20кW. 

Испорука и уградња рачве за двоцевни систем 
VRV, са индексом капацитета до 200, тип: 
KHRQ22M20T, производ DAIKIN - Јапан или 
сличних карактеристика. Производ ЕУ. 

  

ком 6 

    

          

1.1.2. Y рачва за спајање цеви - капацитет 20-29 кW. 
Испорука и уградња рачве за двоцевни систем 

VRV, тип: KHRQ22M29T9, са индексом 
капацитета 201-290, производ DAIKIN, Јапан или 
сличних карактеристика. Производ ЕУ. 

 

ком 9 

    

          

2.0.0. Спољашње јединице       
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  Спољашња јединица МИНИ VRV - IV система у 

изведби топлотне пумпе састављена из једонг 
модула, намењена за спољашњу монтажу - 

заштићена од временских утицаја, с уграђеним 
херметичким компресорима (стандардни и 

инвертер), ваздухом хлађеним кондензатором и 
свим потребним елементима за заштиту, контролу 
и регулацију уређаја (INVERTER Control) и 

функционални рад. Расхладни флуид R-410A. 
Сетовање температуре испаравања. Предвидети 
јединице са функцијом VRT - варијабилне 
промене температуре фреона. Максимално 
дозвољена укупна дужина цевног развода износи 

300 метара у једном смеру уз ограничења 
наведена у упутствима произвођача. Дозвољена 

удаљеност између спољашње једнице и нај-
удаљеније унутрашње јединице износи 160 м. 

     

          

2.1.1. Спољашња јединица ВРВ система   

  

    

  RXYSQ4T - Јединица омогућава спајање до 10 
унутрашњих VRV јединица, производ DAIKIN или 
сличних карактеристика. Техничке карактеристике: 
Qh = 11,0 kW 

Прикључна снага:N nom. = 3,61 kW  /  400 V - 50 Hz 
EER: 3,88 (100% оптерећења) 
Tv = 35°C ST 
Tp = 27°C ST, 19°C VT 

Qg = 12,4 kW 
N nom. = 3,97 kW  /  400 V - 50 Hz 
COP: 4,03 (100% оптерећења) 
Tv= 7oC ST 

Tp = 20oC ST 
радно подручје: грејање: од -20° до 15,5°C 
радно подручје: хлађење: од -5° до 46°C 
Ниво звучног притиска: 51 dB(A) на удаљености 1м од 

јединице 
димензије укупно: 900 x 320 мм ; h = 1345 мм 
Производ ЕУ. 
тежина укупно: 120 кг 

  

ком 1 
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2.1.2. Спољашња јединица ВРВ система   

  

    

  Јединица омогућава спајање до 32 унутрашњих VRV 

јединица, производ DAIKIN RXYSQ8TY1 или 
еквивалент. Техничке карактеристике: 
Qh = 22.4 kW 
Прикључна снага:N nom. = 4,66 kW  /  400 V - 50 Hz 

EER: 3,33 (100% оптерећења) 
Tv = 35oC ST 
Tp = 27oC ST, 19oC VT 
Qg = 22,4 (25) kW 

N nom. = 4,70 kW  /  400 V - 50 Hz 
COP: 3,83 (100% оптерећења) 
Tv= 7oC ST 
Tp = 20oC ST 
Радно подручје: грејање: од -20° до 15,5°C 

Радно подручје: хлађење: од -5° до 46°C 
Ниво звучног притиска: 53 dB(A) на удаљености 1м од 
јединице 
Димензије укупно: 900 x 320 мм ; h = 1345 мм 

Производ ЕУ. 
Тежина укупно: 144 кг 

  

ком 7 

    

      
  

    

2.1.3. Спољашња јединица ВРВ система    

  Јединица омогућава спајање до 32 унутрашњих VRV 
јединица, производ DAIKIN RXYSQ10TY1 - или 
еквивалент. Техничке карактеристике: 
Qh = 28,0 kW 
Прикључна снага:N nom. = 3,61 kW  /  400 V - 50 Hz 

EER: 3,88 (100% оптерећења) 
Tv = 35°C ST 
Tp = 27°C ST, 19°C VT 
Qg = 28,0 (31,5) kW 

N nom. = 3,97 kW  /  400 V - 50 Hz 
COP: 4,03 (100% оптерећења) 
Tv= 7oC ST 
Tp = 20oC ST 

радно подручје: грејање: од -20° до 15,5°C 
радно подручје: хлађење: од -5° до 46°C 
Ниво звучног притиска: 55 dB(A) на удаљености 1м од 
јединице 

димензије укупно: 900 x 460 мм ; h = 1345 мм 
тежина укупно: 175 кг 

  

ком 2 

    



 

 

 

 

 

 

45

          

3.0.0. Унутрашње јединице   

  

    

  Унутрашње јединице - зидн и модел Hi wall       

3.1.1. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi 

wallТехничке карактеристике уређаја:Као производ 

DAIKIN. тип: FTXS20K или еквивалент. Производ ЕУ. 
Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C 
називног оптерећења, те грејање при условима 
7°C/20°C називног оптерећења) 

Qh = 2,0 kW (1,3-2,8) 
EER= 4,65 
Ознака енергетске ефикасности: A 
Qg = 2,5 kW (1,3-4,3) 

COP= 4,55 
Ознака енергетске ефикасности: A 
Проток ваздуха хлађење: 3,9 - 8,8 м3/мин 
Проток ваздуха грејање: 7,8 - 9,5 м3/мин 

Ниво звучног притиска: хлађење: 19 - 32 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: 19 - 32 dBA 
Димензије: 780 x 215 мм ; h = 289 мм 
Тежина: 8 кг 

Боја кућишта: бела 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 
Ставка укључује бежични даљински управљач са 7-

дневним тајмером. 

  

ком 37 

    

      

  

    

3.1.2. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi 

wall  

Техничке карактеристике уређаја: 
Као производ DAIKIN. тип: FTXS25K или 

еквивалент. Производ ЕУ. 
Називна ефикасност (хлађење при условима 

35°C/27°C називног оптерећења, те грејање при 
условима 7°C/20°C називног оптерећења) 
Qх = 2,5 кW (1,3-3,2) 

EER= 4,39 
Ознака енергетске ефикасности: A 

Qg = 2,8 kW (1,3-4,7) 

  

ком 21 
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COP= 4,52 

Ознака енергетске ефикасности: A 
Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  

хлађење при 35°C, грејање при -10°C спољашње 
температуре 

Qх = 2,5 кW 
SEER= 6,37 
Pdesign= 2,50 кW 

Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
хлађења: A++ 
Годишња потрошња енергије : 137 kWh 
Qg = 2,5 kW 
SCOP: 4,63 

Pdesign= 2,50 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 

грејања: A++ 
Годишња потрошња енергије : 755 kWh 
Проток ваздуха хлађење: 3,9 - 9,1 m3/min 

Проток ваздуха грејање: 8,0 - 10,0 m3/min 
Ниво звучног притиска: хлађење: 19 - 33 dBA 

Ниво звучног притиска: грејање: 19 - 33 dBA 
Димензије: 780 x 215 мм ; h = 289 мм 

Тежина: 8 кг 
Боја кућишта: бела 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 

Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 
Ставка укључује бежични даљински управљач са 
7-дневним тајмером 

          

3.1.3. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi 

wall Техничке карактеристике уређаја:Као 
производ DAIKIN. тип: FTXS35K или еквивалент. 

Производ ЕУ. 
Називна ефикасност (хлађење при условима 
35°C/27°C називног оптерећења, те грејање при 
условима 7°C/20°C називног оптерећења) 
Qh = 3,5 kW (1,3-3,2) 

EER= 4,39 

  

ком 3 
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Ознака енергетске ефикасности: A 

Qg = 4,0 kW (1,3-4,7) 
COP= 4,52 

Ознака енергетске ефикасности: A 
Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  

хлађење при 35°C, грејање при -10°C спољашње 
температуре 
Qh = 2,5 kW 

SEER= 6,37 
Pdesign= 2,50 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
хлађења: A++ 
Годишња потрошња енергије : 137 kWh 

Qg = 4,5 kW 
SCOP: 4,63 

Pdesign= 2,9 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
грејања: A++ 

Годишња потрошња енергије : 755 kWh 
Проток ваздуха хлађење: 3,9 - 9,1 m3/min 

Проток ваздуха грејање: 8,0 - 10,0 m3/min 
Ниво звучног притиска: хлађење: 19 - 33 dBA 

Ниво звучног притиска: грејање: 19 - 33 dBA 
Димензије: 900 x 215 мм ; h = 298 мм 
Тежина: 11 кг 

Боја кућишта: бела 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 
Ставка укључује бежични даљински управљач са 
7-дневним тајмером. 
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3.1.4. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi 

wall Техничке карактеристике уређаја: 
Као производ DAIKIN. тип: FTXS42K/ или 

еквивалент. Производ ЕУ.Називна ефикасност 
(хлађење при условима 35°C/27°C називног 

оптерећења, те грејање при условима 7°C/20°C 
називног оптерећења) 
Qh = 4,2 kW (1,7-5,0) 

EER= 3,56 
Ознака енергетске ефикасности: A 
Qg = 5,4 kW (1,7-6,0) 
COP= 4,12 
Ознака енергетске ефикасности: A 

Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  
хлађење при 35°C, грејање при -10°C спољашње 

температуре 
Qh = 4,2 kW 
SEER= 6,60 

Pdesign= 4,20 kW 
Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 

хлађења: A++ 
Годишња потрошња енергије : 223 kWh 

Qg = 4,0 kW 
SCOP: 4,09 
Pdesign= 4,00 kW 

Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
грејања: A+ 
Годишња потрошња енергије : 1.371 kWh 
Проток ваздуха хлађење: 4,1 - 11,2 m3/min 
Проток ваздуха грејање: 5,2 - 12,4 m3/min 

Ниво звучног притиска: хлађење: 21 - 40 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: 22 - 40 dBA 

Димензије: 900 x 215 мм ; h = 298 мм 
Тежина: 11 кг 
Боја кућишта: бела 

Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 

Ставка укључује бежични даљински управљач са 
7-дневним тајмером. 

  

ком 3 
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3.1.5. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi wall 

Техничке карактеристике уређаја: 

Као производ DAIKIN. тип: FTXS50K или 
еквивалент. Производ ЕУ. 

Називна ефикасност (хлађење при условима 

35°C/27°C називног оптерећења, те грејање при 

условима 7°C/20°C називног оптерећења) 
Qh = 5,0 kW (1,7-5,3) 

EER= 3,55 

Ознака енергетске ефикасности: A 
Qg = 5,8 kW (1,7-6,5) 

COP= 4,00 

Ознака енергетске ефикасности: A 

Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  хлађење 

при 35°C, грејање при -10°C спољашње температуре 

Qh = 5,0 kW 
SEER= 6,60 

Pdesign= 5,00 kW 

Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 

хлађења: A++ 
Годишња потрошња енергије : 265 kWh 

Qg = 4,6 kW 

SCOP: 4,10 
Pdesign= 4,60 kW 

Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 

грејања: A+ 
Годишња потрошња енергије : 1.571 kWh 

Проток ваздуха хлађење: 4,5 - 11,9 m3/min 

Проток ваздуха грејање: 5,5 - 13,3 m3/min 
Ниво звучног притиска: хлађење: 23 - 39 dBA 

Ниво звучног притиска: грејање: 24 - 39 dBA 

Димензије: 900 x 215 мм ; h = 298 мм 
Тежина: 11 кг 

Боја кућишта: бела 

Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 ммПрикључак 

R410A: гасна фаза: 12,7 мм 
Ставка укључује бежични даљински управљач са 7-

дневним тајмером. 

  

ком 2 
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3.1.5. Унутрашња јединица за монтажу на зид - Hi 

wall Техничке карактеристике уређаја:Као 
производ DAIKIN. тип: FTXS71G или еквивалент. 

Производ ЕУ. 
Следећих техничких карактеристика: 

Називна ефикасност (хлађење при условима 
35°Ц/27°C називног оптерећења, те грејање при 
условима 7°C/20°C називног оптерећења) 

Qh = 7,1 kW (2,3-8,5) 
EER= 3,02 
Ознака енергетске ефикасности: B 
Qg = 8,2 kW (2,3-10,2) 
COP= 3,22 

Ознака енергетске ефикасности: C 
Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  

хлађење при 35°C, грејање при -10°C спољашње 
температуре 
Qh = 7,1 kW 

SEER= 5,23 
Pdesign= 7,10 kW 

Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
хлађења: A 

Годишња потрошња енергије : 475 kWh 
Qg = 6,5 kWSCOP: 3,59 
Pdesign= 6,50 kW 

Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
грејања: A 
Годишња потрошња енергије : 2.529 kWh 
Проток ваздуха хлађење: 10,5 - 17,2 м3/мин 
Проток ваздуха грејање: 16,7 - 19,5 м3/мин 

Ниво звучног притиска: хлађење: 34 - 45 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: 34 - 46 dBA 

Димензије: 1.050 x 250 мм ; h = 290 мм 
Тежина: 12 кг 
Боја кућишта: бела 

Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 15,9 мм 

Ставка укључује бежични даљински управљач са 
7-дневним тајмером. 

  

ком 1 

    



 

 

 

 

 

 

51

          

4.0.0. Унутрашње јединице       

4.1.0. Опције и додатна опрема   

  

    

      

  

    

4.1.1. КИТ ЗA ПОВЕЗИВAНЈЕ СИСТЕМA - 2 
прикључка са exp. Вентилима.                 Кутија 

са 2 прикључка за смештај изван просторије 
производ DAIKIN или еквивалент. димензије: 294 

x 350 мм ; х = 180 мм 

тежина: 7 кг 

  

ком 6 

    

      

  

    

4.1.2. КИТ ЗA ПОВЕЗИВAНЈЕ СИСТЕМA - 3 
прикључка са exp. Вентилима         Кутија са 3 

прикључка за смештај изван просторије производ 
DAIKIN или еквивалент.  

димензије: 294 x 350 мм ; х = 180 мм 
тежина: 8 кг 

  

ком 19 

    

          

5.0.0. СПЛИТ ЈЕДИНИЦЕ   

  

    

  Испорука и уградња спилт система, тип 
FTXB35C/RXB35C, произвођач DAIKIN, Јапан или 
еквивалентних техничких карактеристика 
Техничке карактеристике уређаја: 

Унутрашња јединица 
Називна ефикасност (хлађење при условима 35°C/27°C 
називног оптерећења, те грејање при условима 

7°C/20°C називног оптерећења) 
Qh = 3,3 kW (1,3-3,8) 
EER= 3,21 
Ознака енергетске ефикасности: A+ 

Qg = 3,5 kW (1,3-4,8) 
COP= 3,71 
Ознака енергетске ефикасности: A+ 
Сезонска ефикасност (у складу с EN14825)  хлађење 

при 35°C, грејање при -10°C спољашње температуре 
Qh = 3,3 kW 
SEER= 6,05 
Pdesign= 3,3 kW 

  

ком 20 
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Ознака сезонске енергетске ефикасности у сезони 
хлађења: A+ 

Годишња потрошња енергије : 966 kWh 
Проток ваздуха хлађење: 4,9 - 9,3 м3/мин 
Проток ваздуха грејање: 5,7 - 10,1 м3/мин 
Ниво звучног притиска: хлађење: 23 - 41 dBA 

Ниво звучног притиска: грејање: 26 - 41 dBA 
Димензије: 770 x 216 мм ; х = 283 мм 
Тежина: 8 кг 
Боја кућишта: бела 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 9,5 мм 
Ставка укључује бежични даљински управљач са 
тајмером и вертикалну контролу замаха крилаца 

Спољашња јединица сплит система, намењена за 
спољашњу монтажу - заштићена од временских 

утицаја, с уграђеним инвертер компресором, ваздухом 
хлађеним кондензатором и свим потребним елементима 
за заштиту, контролу и регулацију уређаја и 
функционални рад. Расхладни флуид R-410A. 

Следећих тех. карактеристика: 
Напојна снага у хлађењу: 
N = 0,29-1,3 kW / 230 V - 50 Hz 
Напојна снага у грејању: 
N = 0,29-1,29 kW / 230 V - 50 Hz 
Проток ваздуха: 24,5 - 27,6 м3/мин 
Ниво звучног притиска: хлађење: max 48 dBA 
Ниво звучног притиска: грејање: max 48 dBA 

Димензије: 658 x 275 мм ; h = 550 мм 
Тежина: 30 кг 
Прикључак R410A: течна фаза: 6,35 мм 
Прикључак R410A: гасна фаза: 9,52 мм 

Радно подручје: грејање: од -15 до 18°C 
Радно подручје: хлађење: од -10 до 46°C 
Напајање: 220 - 240 V / 50 Hz ~1 

         

          

6.0.0. Испорука и уградња пумпица за кондезат - спилт 
система, тип mini green , произвођач Technosystem 
, Италија или сл.истих техничких карактеристика. 

Напор пумпе и висина подизања кондезата 700 - 
1000 мм. 

  

ком 67 
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7.0.0. Испорука и уградња комуникационог кабла NHCF 

/  LIH-(St) -CHi 2x0,75 mm2 или слично за 
комуникацију између PCB плоча VRV система. 

Све каблове водити и фиксирати на удаљености 
од 200 мм од високонапонских каблова. 

  

м 1450 

    

      

  

    

8.0.0. Испорука и уградња ПВЦ цеви за кондезат, 
димензије fi 32. Цеви су од ПВЦ и морају се 

спајати лепљењем. Ослонци цеви су у шелнама 
изолованим гумом. Ослонац цеви је на 1-1000 мм 

са падом мин 1,5 % од почетка кондезне гране. 
ПВЦ цеви произвођач NIBCO или сл. 

  

м 577 

    

      

  

    

9.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 6,4x0,8мм, 
све цеви се ипоручују са термичком изолацијом са 

парном браном дебљине д=6 мм. Цеви морају 
бити за фреонске инсталације тестиране за радне 
притиске P = 38 bara. 

  

м 530 

    

          

10.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 9,5x0,8мм, 
све цеви се ипоручују са термичком изолацијом са 

парном браном дебљине д= 6мм. Цеви морају 
бити за фреонске инсталације тестиране за радне 
притиске P = 38 bara. 

  

м 854 

    

          

11.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 
12,7x0,8мм, све цеви се ипоручују са термичком 
изолацијом са парном браном дебљине д=9 мм. 
Цеви морају бити за фреонске инсталације 
тестиране за радне притиске P = 38 bara. 

  

м 88 
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12.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 

15,9x1,0мм, све цеви се ипоручују са термичком 
изолацијом са парном браном дебљине д=9 мм. 

Цеви морају бити за фреонске инсталације 
тестиране за радне притиске P = 38 bara. 

  

м 142 

    

      

  

    

13.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 

19,1x1,0мм, све цеви се ипоручују са термичком 
изолацијом са парном браном дебљине д=9 мм. 
Цеви морају бити за фреонске инсталације 

тестиране за радне притиске P = 38 bara. 

  

м 220 

    

      

  

    

14.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 

22,2x1,0мм, све цеви се ипоручују са термичком 
изолацијом са парном браном дебљине д=13 мм. 
Цеви морају бити за фреонске инсталације 
тестиране за радне притиске P = 38 bara. 

  

м 50 

    

      

  

    

16.0.0. Испорука и уградња фитинга бакарних цеви. 
Фитинг мора бити фреонски лукови не делови за 
централна грејања. У овој позицији предвидети и 
сав пратећи материјал за тврдо лемљенеј цеви, 

кисеоник, ацетилен, Aзот , као и фитинг за 
фиксирање и ношење цевовода. за ношење 
користити шелне са гуменом обујмицом. Узима се 
паушални износ - 30 % од цене цеви. 

  

пауш. 0,3 

0,00   

          

17.0.0. Испорука и уградња челичних носача за ношење 

спољашњих јединица VRV система. На месту 
контакта спољашњих јединица и носача 

поставити гумене одвајаче за ублажавање 
вибрација. 

  

компл. 1 
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18.0.0. Проба система на заптивеност на пробном 

притиску 35 bar-а у трајању 24-48 h уз израду 
запиника пробе. 

  

компл. 1 

    

          

19.0.0. Вакуумирање и допуна система VRV са 

расхладним флуидом R - 410 A са израдом 
извештаја о допуни. 

  

кг 36 

    

          

20.0.0. Пуштање у рад система са подешавањем 
параметара рада и пробним радом у трајању од 5 

дана са израдом извештаја и цхек листе о 
пуштању у рад ради давања гаранције - мин 3 
године уз обавезу лагера резервних делова за 
VRV јединице. 

  

компл. 1 

    

          

21.0.0. Демонтажни радови постојећих инсталација 
сплит система који се тренутно налазе на фасади 

објекта све према процедури и правилим о 
руковању расхладним флуидима.  

  

компл. 48 

    

          

22.0.0. Преглед и сервис демонтираних јединица као и 
дезинфекција и припрема за поновну монтажу на 

дворишну страну објекта/ монтажа сплит 
јединица. 

  

компл. 48 

    

          

23.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 6,4x0,8мм, 
све цеви се ипоручују са термичком изолацијом са 
парном браном дебљине д=6 мм. Цеви морају 

бити за фреонске инсталације тестиране за радне 
притиске P = 38 bara. 

  

м 240 
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24.0.0. Испорука и уградња бакарних цеви фи 9,5x0,8мм, 

све цеви се ипоручују са термичком изолацијом са 
парном браном дебљине д= 6мм. Цеви морају 

бити за фреонске инсталације тестиране за радне 
притиске P = 38 bara. 

  

м 240 

    

          

25.0.0. Испорука и уградња комуникационог кабла PPY 

5x1,5 mm2 или слично за комуникацију између 
PCB плоча сплит система.  

  

м 240 

    

      
  

    

26.0.0. Испорука и уградња ПВЦ цеви за кондезат, 

димензије фи 16. 

  

м 300 

    

          

27.0.0. Испорука и уградња носача спољашњих сплит 

јединица са пратећим материјалом за уградњу. 

  

компл 48 

    

          

28.0.0. Трошкови транспорта, вертикалног транспорта и 

смештаја спољашњих јединциа на терасу 3 спрата 
објекта и позиције предвиђене пројектом. 

  

компл. 10 

    

          

29.0.0. ПЗР радови са израдом пројекат изведеног стања. 
Мерење услова заданих пројектом, припрема 
градилишта, одвоз вишка материјала и шута, како 

и други трошкови и ситан материјал који нису 
наведени у предмеру а неопходни су за правилан 

и исправан рад ДX система ( VRV системи, сплит 
системи). 

  

компл. 1 

    

              

          УКУПНО:   
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У цену урачунати (неће се посебно плаћати):  
- Набавку, транспорт и уградњу материјала  
- Потребне скеле, заштитну ограду за радове на висини висине 2- 15 м као и 

обезбеђење пролаза 
- Потребне демонтаже и поновне монтаже спуштеног плафона ради постављања 

инсталација, 

- Све потребне грађевинске радове везане за продоре кроз зидове и плоче 
пода/таванице, за израду ослонаца за монтажу уређаја,  

- Заштиту места рада од прашине и оштећења (по потреби направити заштиту са 
подконструкцијом и дебљом ПВЦ фолијом), због посебног значаја објекта, сви 

радови се морају радити са неопходном заштитом осталих елемената 
ентеријера, опреме...( да се прашина не простире са места рада у околину).  

- Чишћење места извођења радова и простора који је користио и који му је дат на 

коришћење у току радова (ходници, степениште, мокри чвор, итд.)- свакодневно 
чишћење - завршно чишћење свих површина, свакодневно одвожење шута на 
депонију ван круга Факултета (одређује извођач) - сав шут са места рада се мора 

износити у врећама које обезбеђује извођач радова, депоновати на место које 
одреди наручилац, до даљег одвоза (што се неће посебно плаћати)  

- Заштиту простора за време трајања радова од евентуалних временских непогода 
(настале штете сноси Извођач), 

- Све потребне Атесте, упутства, обуку за руковање 
- Потребна осигурања: 

а. осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима,  

б. осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и  
в. осигурања радова.  

Понуђачи могу да понуде одговарајућа добра, односно добра која потпуно испуњавају 
техничке спецификације дефинисане у конкурсној документацији тј. техничке захтеве 

у којима су предвиђене карактеристике материјала, радова и сл. а које одговарају 
потребама наручиоца. 
Пре уградње и/или испоруке опреме и материјала потребна је писана сагласност 

Надзорног органа. 
Цена достављена у обрасцу понуде, обухвата све потребне припремне и завршне 
радове који обезбеђују квалитетан и завршен посао, као и све трошкове за рад, 
материјал, алат… 

Сва оштећења делова подова, зидова, плафона, инсталација, инвентара и осталог 
извођач доводи у првобитно функционално стање о свом трошку.  
Динамику извођења радова одређује наручилац.  

Набавку, транспорт и уградњу материјала извршити након одобрења наручиоца и 
узимања мера непосредно пре почетка радова.  
Извођач је дужан да радове изврши у свему према техничком опису, техничким 

условима, предмеру радова и овим напоменама. Количине у овом предмеру су оквирне. 
Наручилац задржава право да на основу своје процене, током извођења радова, 
одустане од неке позиције из предмера као и да мења количине из предмера. У случају 
повећања, смањења, или сторнирања појединих позиција из предмера, настале 

вишкове, мањкове или сторнирања Извођач је обавезан да усвоји без примедби и 
ограничења, као и без права на одштету. 
Обавезно по завршетку сваке позиције (а пре почетка нове) позвати представника 

наручиоца да изврши преглед радова и количина. 
Плаћање је по стварно изведеним количинама. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови - климатизација зграде Економског 
факултета у Београду (ради повећања енергетске ефикасности) број 09/2017, према 
захтевима из Техничке спецификације (поглавље II Конкурсне документације) 

 

Вредност радова према јединичним 

ценама из предмера са рекапитулацијом, 

изражена у динарима без ПДВ-а 

 

Вредност радова према јединичним 

ценама из предмера са рекапитулацијом, 

изражена у динарима са ПДВ-ом 

 

Начин и рок плаћања: Наручилац ће уплатити аванс од 30% од 

укупно уговорене цене (без ПДВ-а), а 

преостали део уговорене цене биће 

исплаћен у року од ____дана од датума 

издавања исправног рачуна и 

одговарајућег документа којим се доказује 

да су радови извршени (не може краћи од 

15 дана нити дужи од 45 дана) 

Рок за извођење радова (максимално 60 

календарских дана) 

_____ дана (уписати број дана) 

Рок важења понуде (минимум 30 дана) _____ дана (уписати број дана) 

Гарантни рок за изведене радове не сме 
бити краћи од 2 (две) године од дана 
потписивања Записника о примопредаји 

радова. Гарантни рок за уграђени 
материјал 3 година на опрему уз редован 
годишњи сервис и минимум 2 године на 

инсталације и изведене радове, и тече од 
дана потписивања Записника о 
примопредаји радова.  
Примењени материјали за инсталације 

развода радног флуида морају имати 5-
годишњу гаранцију на постојаност 
квалитета, димензије и отпорност на 

временске утицаје 

Гарантни рок на изведене радове ________ 
(уписати број месеци) 
Гарантни рок за уграђени материјал 

___________ (уписати број месеци) 
Гарантни рок на инсталације ___________ 
(уписати број месеци) 

Гарантни рок на материјале за инсталације 
развода радног флуида ___________ 
(уписати број месеци) 

Место извођења радова: Економски факултет, Каменичка 6, Београд 

 

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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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

НАПОМЕНА: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и 

он представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде 
додељен уговор о јавној набавци. МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, 

ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ.  

Наручилац ће, уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, а након што му је уговор додељен, доставити УЈН доказ негативне 
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке.  

 

 

УГОВОР 

 
О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

- климатизација зграде Економског факултета у Београду  

(ради повећања енергетске ефикасности) број 09/2017 

 

 

Закључен између: 
 
1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, Београд, ул. Каменичка бр. 6, 

матични број 07001983 и ПИБ 100223295, кога заступа декан проф. др Бранислав 

Боричић (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

2. „___________________________“ из________________, ул._________________ 

,бр.___ , матични број_____________________ и ПИБ________________________ (у 

даљем тексту: Извођач), кога заступа директор ____________________________ 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

а)_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

б)_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ 

подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из 

групе понуђача" и попунити податке) 

 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу одредби члана 32. Закона 
о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 ) спровео 
отворени поступак за јавну набавку радови - климатизација зграде Економског факултета 
у Београду (ради повећања енергетске ефикасности) број 09/2017, који је покренут 
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Одлуком декана Економског факултета, број: 790/1 од 03.03.2017. године. Позив за 
подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу јавних набавки 
РС (www.портал.ујн.гов.рс.) и на интернет страници наручиоца (www.ekof.bg.ac.rs) . 

Поступак је окончан Одлуком Наручиоца о додели уговора, број:        од ______________                    
2017. године (попуњава Наручилац), а на основу прихваћене понуде извршиоца радова, 
тада Понуђача, дел.број код Наручиоца: _____________ од _________2017. године 

(попуњава Наручилац), која у потпуности одговара условима из Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку. 
 

II ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог уговора су грађевинско занатски радови - климатизација зграде Економског 
факултета у Београду (ради повећања енергетске ефикасности), под условима и на начин 

утврђен у конкурсној документацији Наручиоца и прихваћеној понуди понуђача, 
деловодни број код Наручиоца: _________од _________2017. године (попуњава 
Наручилац), са којом је понуђач учествовао у поступку предметне јавне набавке и која 

чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује: 

• да уведе Извођача у посао, 
•             да уступи постојећи слободан простор у околини објекта на којем се     

планира извођење радова, за организацију градилишта и несметано 

одвијање радова, 
• да обезбеди коришћење постојећих приступних путева, 
• да даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача 

• да обезбеди нисконапонско електроенергетско напајање и 
• да омогући коришћење инфраструктуре (водовод, канализација). 

Члан 4. 
Извођач се обавезује да, о свом трошку, у своје име и у име Наручиоца, изврши 

осигурање радова које изводи код организације надлежне за послове осигурања 
имовине и лица, на суму осигурања за ризик одговорности за штету проузроковану 
трећим лицима, у висини причињене стварне штете, као и да прибави сва друга 

потребна осигурања у односу на овај уговор. 
Извођач се обавезује да своје раднике, које ће ангажовати на извођењу радова по овом 
уговору, такође осигура у складу са важећим прописима. 
Извођач се такође обавезује да, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог 

уговора, достави Наручиоцу: 
- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од 

одговорности према трећим лицима и стварима, 

- полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 
- полису осигурања радова. 
Уколико Извођач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе, у року из става 3. 
овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира банкарску 

гаранцију за озбиљност понуде. 
Извођач се обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузме све 
потребне мере и приступи испуњењу обавеза у области заштите и безбедности на раду, 

услова рада и запошљавања и заштите животне средине, противпожарне заштите и 
техничке заштите у циљу обезбеђења сигурности трећих лица, радова, опреме, 
материјала, радника и околине, да обезбеди несметано одвијање саобраћаја на 
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комуникацијама у окружењу објекта у којем изводи радове, односно да ометање 
саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и да поштује упутства лица надлежног за 
обављање послова у области безбедности и здравља на раду. 

Одговорност за штету која настане због извођења радова сноси Извођач. 
 

III  ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
Извођач део радова који се односи на ___________________________________, 
процената……%, поверава подизвођачу 
__________________________________________(у зависности од понуде). 
Вредност радова из члана 2. овог уговора, према јединичним ценама, износи 
________________ динара (словима: …………………………….......................... ), без 
урачунатог пореза на додату вредност. 
Јединична уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
Понуђене јединичне цене у понуди - предмеру радова не могу се мењати услед повећања 
(вишкова) односно смањења (мањкова) количина радова које су утврђене у предмеру 
радова. 
Уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 
зависне трошкове Извођача. 
Извођач се одриче права на наплату клизне скале. 

 
Члан 6. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати изведене радове, на рачун број 

_______________________ код _____________________ банке, следећом динамиком: 
30% (процената) на име аванса, у износу од _________________________ динара 
(словима:___________________________________________________ ), без урачунатог 

пореза на додату вредност, по закључењу уговора, односно након што Извођач, у року од 
осам дана од дана потписивања уговора, преда Наручиоцу авансну ситуацију и, у његову 
корист издату, безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса, са клаузулом 

"неопозива”, "без приговора” и "на први позив наплатива”, у висини уговореног аванса, 
са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока завршетка радова. Аванс 
се мора оправдати са последњом привременом ситуацијом. 
- Преостали део, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге и јединичних цена из предмера, потписаним од стране 
Надзорног органа Наручиоца, у року од ______ дана од дана издавања оверене ситуације 
за неспорни део ситуације, с тим да окончана ситуација мора износити најмање 10% 

(процената) од уговорене вредности. 
Привремене и окончана ситуација морају бити оверене од стране Надзорног органа 
Наручиоца. 
Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова, оверених 

од стране Надзорног органа, путем грађевинске књиге. 
 

Члан 7. 

За неблаговремену уплату из члана 6. овог уговора, Извођач ће обрачунати камату по 
стопи коју примењује његова пословна банка у случају кашњења у извршењу доспелих 
обавеза. 
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IV РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Члан 8. 

Извођач се обавезује да својим актом одреди лице одговорно за извођење радова и да 
одговарајући акт достави Наручиоцу одмах након потписивања уговора, а пре почетка 
извођења радова. 

Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова одмах након потписивања уговора, 
у року од три дана од захтева наручиоца и увођења у посао. 
Наручилац се обавезује да, у писаној форми, обавести Извођача о припремљености 
објекта за несметан почетак радова, да му достави инвестиционо-техничку и сву другу 

документацију и обезбеди несметан приступ градилишту. 
Извођач се обавезује да са извођењем радова почне одмах по пријему обавештења из 
става 3. овог члана. 

Сматра се да је Извођач уведен у посао на дан пријема обавештења из става 3. овог члана. 
Извођач се обавезује да радове изведе у року од _____________ календарских дана, 
рачунајући од дана увођења у посао. 

Највећи део посла ће се обављати када има активности на факултету, рачунати на 
могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем касније, 
због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и сл.). 
Извођач се обавезује да, у договору са Наручиоцем, усклади динамику радова, да се 

придржава динамике радова, односно да радове изводи, по потреби и ван радног времена, 
суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) радних дана у недељи, ако 
технолошки процес то захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о 

несметаном функционисању процеса наставе. 
Динамику радова Наручилац прати путем овлашћеног Надзорног органа. 
У случају прекорачења рока, утврђеног за извођење радова, Наручилац може да раскине 
овај уговор. 

Место извођења радова је објекат Наручиоца у Београду, Каменичка број 6. 
 

Члан 9. 

Непредвиђене и накнадне радове Извођач може извести искључиво, уколико су за то 
испуњени услови, након спровоћења поступка у складу са ЗЈН, а по потписивању уговора 
за предметне радове. 
Извођач се обавезује да, у случају настанка оштећења на инфраструктури, 

проузрокованих несавесним радом Извођача, чиме се директно утиче на стабилност и 
функционалност објекта, као и на безбедност запослених код Наручиоца, Извођача и 
трећих лица, оштећења хитно отклони. 

Извођач се обавезује да, у случају ако овлашћене инспекцијске и друге надлежне службе, 
наложе проширење обима радова, налог хитно проследи Наручиоцу. 
 

V УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА 

 
Члан 10. 

Извођач је сагласан да, уколико не изврши обавезе према динамици радова, предвиђене 

за 30% (процената) уговореног износа средстава, описане у авансној ситуацији, 
Наручилац реализује - активира банкарску гаранцију за повраћај аванса. 
Извођач се обавезује да, у случају неиспуњења обавеза, врати средства која му је, у 

складу са овим уговором, уплатио Наручилац, у року који заједно одреде Извођач и 
Наручилац. 
Наручилац се обавезује да, на писмени захтев Извођача, врати нереализовану банкарску 
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гаранцију за повраћај аванса, у року од 15 (петнаест) дана од дана када је Извођач у 
целости извршио своје обавезе преузете овим уговором. 
 

Члан 11. 
Уколико радове који су предмет овог уговора својом кривицом не изведе у року из члана 
8. овог уговора, на начин дефинисан овим уговором и према предмеру радова, или 

неоправдано касни у примопредаји радова, Извођач се обавезује да Наручиоцу плати 
уговорну казну у висини од 0,5‰ (промила) од укупне вредности уговорених радова, за 
сваки дан кашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 5% 
(процената) укупне вредности уговорених радова. 

Уговорну казну из става 1. овог члана, Наручилац ће наплатити, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 
Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује 

обавезу Извођача да плати уговорну казну. 
Извођач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у извођењу 
или предаји изведених радова. 

 
Члан 12. 

Извођач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој кривици, ако 
докаже да је само делимично крив за кашњење. 

 
Члан 13. 

Уколико је због кашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

штету која је већа од износа уговорне казне, Наручилац може да, уместо уговорне казне, 
од Извођача захтева накнаду штете, односно да, поред уговорне казне, захтева од 
Извођача и разлику до пуног износа претрпљене штете. 
 

VI КВАЛИТЕТ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И ГАРАНТНИ 

РОК 

 

Члан 14. 
Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђеног материјала и да немају мана 
које умањују њихову вредност. 
Извођач се обавезује да, у току извођења радова, набавља, употребљава и уграђује 

материјал који одговара важећим стандардима, техничким нормативима и конкурсној 
документацији. 
Гарантни рок за изведене радове не сме бити краћи од 2 (две) године од дана 

потписивања Записника о примопредаји радова. Гарантни рок за уграђени материјал 3 
година на опрему уз редован годишњи сервис и минимум 2 године на инсталације и 
изведене радове, и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова.  

Примењени материјали за инсталације развода радног флуида морају имати 5-годишњу 
гаранцију на постојаност квалитета, димензије и отпорност на временске утица и тече од 
дана потписивања Записника о примопредаји радова).  
Извођач се обавезује да у току гарантног периода отклони све недостатке, о свом трошку 

одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца. 
Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у коришћењу 
објеката, односно просторија, изазван кваром који је обухваћен гаранцијом. 

Уколико не отклони квар ни у року дужем од 2 (два) дана, Извођач се обавезује да сноси 
трошкове настале штете проистекле застојем. 
Уколико Извођач не отклони квар у утврђеном року, Наручилац има право да сам 
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отклони квар, о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица. 
Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног коришћења, 
механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, односно ако квар 

настане као резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца. 
Извођач се обавезује да радове изведе стручно и квалитетно и у уговореном року, у 
складу са понудом, предмером, инвестиционо - техничком документацијом, конкурсном 

документацијом, важећим прописима, нормативима, стандардима, правилима струке и 
техничким прописима који важе за извођење ове врсте радова, динамичким планом и 
овим уговором, сопственом опремом, алатом и радном снагом и својим материјалом. 
 

Члан 15. 
Наручилац може да, у року од 8 (осам) дана од дана завршетка радова, односно дела 
радова, достави Извођачу примедбе у писаној форми, или да их упише у грађевински 

дневник, са роком отклањања. 
Ако се записнички, уписом у грађевински дневник, утврди да радови имају недостатке, 
извођач недостатке мора да отклони у примереном року констатованом у грађевинском 

дневнику.    
 

Члан 16. 

Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална оштећења 

настала у току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони преостали 
неупотребљени материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је 
користио у току рада, очисти градилиште и околину од отпадака које је направио и 

уреди простор у којем је изводио радове, просторије које је користио у току извођења 
радова и земљиште око објекта. 

Члан 17. 

Извођач се обавезује да омогући стални стручни надзор над извођењем радова. 
 

Члан 18. 

Извођач се обавезује да о току извођења радова води грађевински дневник и 
грађевинску књигу, које, на свакој страници, морају оверити руководилац радова 
Извођача и Надзорни орган одређен од стране Наручиоца, што представља основ за 
признавање реализације и за плаћање. 

 

VII ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 19. 
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла 
избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као 
случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и 

спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила). 
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 

силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 
часа од момента сазнања те информације. 
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве, 

експлозије, саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или 
ратног стања и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних 
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обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. 
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 
раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 

 

VIII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Члан 20. 
Извођач се обавезује да, у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу достави: 
- безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса са клаузулом „неопозива" „без 

приговора" „на први позив наплатива", у висини уговореног аванса, са роком важења 
30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење радова који је предвиђен у 
понуди и авансну ситуацију 

- безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „неопозива" 
„без приговора" „на први позив наплатива", на износ од најмање 10% (процената) од 
укупне вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне обавезе 

са роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно 
извршење посла. 
- безусловну банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са 
клаузулом „неопозива" „без приговора" „на први позив наплатива", на износ од 

најмање 10% (процената) од укупне вредности уговора, којом обезбеђује да ће 
испоштовати своје уговорне обавезе, са роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана 
од дана истека гарантног рока за изведене радове и уграђени материјал. 

 
Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. прва алинеја овог члана врати 
Извођачу одмах по извршеној примопредаји радова. 
Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. друга алинеја овог члана врати 

Извођачу најкасније у року од 30 (тридесет) дана по окончању радова. 
Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. трећа алинеја овог члана врати 
Извођачу најкасније у року од 30 (тридесет) дана по истеку гарантног рока за изведене 

радове и уграђени материјал. 
Уколико Извођач не достави Наручиоцу банкарске гаранције, у року из става 1. овог 
члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде. 

 

IX РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 21. 
Овај Уговор се може раскинути уз обострану сагласност уговорних страна или 
једностраним отказом. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 
може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности 
и благовремено извршила. Раскид уговора се захтева у писаној форми, уз отказни рок 
од пет дана од дана достављања писаног отказа. 

 

X ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 
Члан 22. 

Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под условима 
прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
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XI ПРИМЕНА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 
 

Члан 23. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Посебних узанси о грађењу и Закона о 
облигационим односима. 

 

XII СПОРОВИ 

 

Члан 24. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 
споразумно, а у случају да то није могуће уговарају надлежност стварно и месно 
надлежног суда у Београду. 

 

XIII СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 25. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране, а рок 
важења му је до момента завршетка радова која чине његов предмет. 
 

 

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 
 
Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 
- понуда са прилозима, 

- упутство за сачињавање понуде, 
- конкурсна документација, 
- техничка документација са предмером радова и 

- динамички план. 
Члан 27. 

Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих одговорности 
према другим лицима, укључујући и раднике и представнике Наручиоца, од последица 

смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих 
може доћи у току извођења радова или у гарантном року и да надокнади Наручиоцу 
све штете или губитке које може да претрпи кроз одштетне захтеве тужилаца, осим 

уколико су штета или губитак настали искључиво кривицом Наручиоца. 
Примопредаја радова ће се извршити по окончању радова. 
Извођач се обавезује да, најкасније 5(пет) дана пре завршетка радова, путем 

грађевинског дневника, затражи примопредају извршених радова, и о датуму 
примопредаје обавести Наручиоца. 
Коначан обрачун ће се извршити у року од 8 (осам) дана од дана примопредаје. 
Примопредаја и коначан обрачун врше се записнички. 

Записник може да сачини и само једна уговорна страна, у случају да друга уговорна 
страна неоправдано одбије учешће или се не одазове позиву за примопредају, односно 
за сачињавање коначног обрачуна. 

Записник потписују овлашћени представници уговорних страна. 
Члан 28. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну 
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страну. 
Наручилац ће сагласно одредбама члана 113. Закона о јавним набавкама доставити 
потписани уговор Извођачу радова на потписивање у року од осам дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Извођач радова је у обавези да Наручиоцу врати потписане примерке уговора са 
ознаком свог деловодног броја, како би Наручилац у року испунио обавезу 

објављивања обавештења о закљученом уговору утврђену одредбама члана 116. Закона 
о јавним набавкама. 
 
    За Извођача радова                             За Наручиоца  

 
   ______________________                     ________________________ 
                        Декан  

 
      Проф. др Бранислав Боричић 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

 
за јавну набавку радова климатизација зграде Економског факултета у Београду (ради 
повећања енергетске ефикасности) 

 

Предмет јавне 
набавке 

   

 

Цена без ПДВ-а Износ ПДВ -а Цена са ПДВ-
ом 

1 2 3 4 

климатизација зграде 
Економског факултета у 

Београду (ради повећања 
енергетске ефикасности) 

   

 
Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене:  

1. У колону 2 – уписати цену из понуде без ПДВ-а  

2. У колону 3 – уписати износ ПДВ-а  

3. У колону 4 – уписати цену са ПДВ-ом.  
 

 
Напомена: Понуђач даје цену за укупну вредност радова која је предмет јавне набавке. 
 

 

 

У _________________     Потпис овлашћеног лица  

дана: _____________          М.П.  _________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
__________________________________________ (навести назив понуђача), доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова 
климатизација зграде Економског факултета у Београду (ради повећања енергетске 

ефикасности), 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. 

 

 

 

У _________________         Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________          М.П.     _________________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радова – климатизација зграде Економског факултета у 
Београду (ради повећања енергетске ефикасности), број 09/2017, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 

У _________________          Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________          М.П.            _________________________ 
 

 
 
 
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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

бр.124/2012 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу: 

И З Ј А В У 

Понуђач  ___________________________________________  (навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке радова: климатизација зграде Економског факултета у 

Београду (ради повећања енергетске ефикасности), ЈН бр. 09/2017, поштовао је обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношење понуде. 

 

 

 

У _________________          Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________          М.П.           _________________________ 

 

  

 

 
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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 
 
 

На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 

124/2012 и 68/2015) под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач  

_____________________ из __________________________________ ул. ________________  

_______________ бр. _________  

Д а ј е 

ИЗЈАВУ 

У држави - ________________________________ , у којој имам седиште не издају се 
докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.124/12 и 
68/2015), те ову изјаву оверену пред судским - управним органом - јавним бележником 

– другим надлежним органом државе___________________________________, 
прилажем уз понуду за јавну набавку радова: климатизација зграде Економског 
факултета у Београду (ради повећања енергетске ефикасности), ЈН бр. 09/2017. 

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 
давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује 
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам 
седиште. 

 

 

У _________________          Потпис овлашћеног лица  
 

Дана: _____________          М.П.           _________________________ 
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XII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

 

Р.Б. 

 

Назив наручиоца 

 

Опис (врста) радова  

Период 

извођења 

радова 

 (од –до) 

Вредност 

извршених 

радова  

(у динарима, без 

ПДВ-а) 

     

     

     

     

     

     

     

     

УКУПНО:  

 

 

Напомена: Уз попуњени списак референтних наручилаца (Поглавље XII) обавезно 
доставити потврде свих наведених наручилаца  (Поглавље XIII), као и документ 

(Записник о примопредаји радова, Окончана ситуација или сл.) из кога се 
недвосмислено може видети да се референтни радови односе на уградњу VRV система. 
Подаци унети у списак, а за које није достављена потврда наручиоца, неће се узимати у 

разматрање. У случају потребе, образац фотокопирати. 
 

 

У _________________         Потпис овлашћеног лица  

 

Дана: _____________          М.П.            ________________________ 
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XIII ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 
 

Назив референтног 

Наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је Извођач радова 

_________________________________________________________________________, 
из _________________________________, у периоду од ____________ до ___________ 
године извео радове на уградњи VRV система 

__________________________________________________________________________, 
у укупној вредности од _____________________ (словима: 
___________________________________________________________________________

_______) динара, без обрачунатог ПДВ-а, а по основу Уговора бр. __________________ 
од ___________.  

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________ ради 
учешћа у поступку јавне набавке радова – климатизација зграде Економског факултета у 

Београду (ради повећања енергетске ефикасности) (јавна набавка број 09/2017) и у друге 
сврхе се не може користити.  

 

Место:___________________ 

 

 

 

Датум:___________________ 

  

 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

 

                                                                                                    Наручилац  

 

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                      (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне 

листе. 
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XIV ИЗЈАВА О НЕСМЕТАНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОЦЕСА 

РАДА 
 
 
 

Изјављујемо да, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и нама буде 

додељен уговор за извођење грађевинско занатских радова - климатизација зграде 

Економског факултета у Београду (ради повећања енергетске ефикасности), број 

09/2017, спремни смо да радимо, по потреби, и ван радног времена, суботом, недељом, 

празничним даном, ноћу, 7 (седам) дана у недељи, ако технолошки процес и динамика 

радова то захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном 

функционисању процеса рада Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 

 

 

У _________________         Потпис овлашћеног лица  
 

Дана: _____________          М.П.            ________________________ 

 

         

НАПОМЕНА: 
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само 
понуђач.  

 
- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 
овлашћени члан групе понуђача.  
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XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ 

ИЗВОДЕ РАДОВИ 
 

 
 
Изјављујем да је дана ____. ____. 2017. године, представник 

понуђача_____________________________________________________ извршио 
обилазак локације и објекта, на којој се извршавају радови који су предмет јавне 
набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за 
припрему понуде.  

 
Такође, изјављујем да је понуђач у потпуности упознат и са свим условима извођења 
радова и да они сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у 

понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених 
јединичних цена. 
 
 

 
 
 

У _________________     Потпис овлашћеног лица Понуђача 

 

Дана: _____________                 М.П.                  _________________________ 
 

 
 

У _________________                  Потпис овлашћеног лица 

Наручиоца 

 

Дана: _____________                 М.П.                    _________________________ 

 
 
 
 

 
 

НАПОМЕНА: 
- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само 
понуђач.  
 
- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 

овлашћени члан групе понуђача.  
 
 
 
 

 

 

 



 

.
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XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОСИГУРАЊУ РАДОВА, ОСИГУРАЊУ 

ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ 

ЛИЦИМА ИЛИ СТВАРИМА ТРЕЋИХ ЛИЦА И ОСИГУРАЊУ 

РАДНО АНГАЖОВАМИХ ЛИЦА 
 

 
За јавну набавку радова - климатизација зграде Економског факултета у Београду (ради 
повећања енергетске ефикасности), број 09/2017, дајемо следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 

                               

• изјављујемо да ћемо у року од пет радних дана од дана обострано потписаног 
уговора осигурати радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до 
њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и доставити Наручиоцу полису 
осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова. 

• доставити Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену 

трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за 
цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

• доставити Наручиоцу полису осигурања радно ангажованих лица на објекту. 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

 
 
 
 

 

 

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. 
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XVII ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 
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