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ДЕО 1 
 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
(1) Назив, адреса и интернет страница : 

TARA  INTERNATIONAL CONSULTING ДОО НОВИ САД  
Народног фронта 73А/52-51 

21000 Нови Сад 

+381 (0)60 525 00 20 

Е-маил: h.vanveghel@taraic.eu 

www.taraic.eu 
 
 

 (2) Предмет набавке: Изградња објекта тренинг центра-ДЕО 1 на катастарској 
парцели број 1489/6  КО Поцерски Причиновић, Шабац у свему према Техничким 

условима и спецификацијама датим у, Делу 3 ове документације 
 
(3) Опис предмета набавке:  
Извршење свих припремних радова, израда пројекта за извођење, прибављање 
сагласности МУП-а на Пројекат за извођење, извођење радова и реализација  послова 
по овлашћењу Инвеститора- ГРАДА ШАПЦА, на Изградњи објекта тренинг центра-ДЕО 
1 на катастарској парцели број 1489/6  КО Поцерски Причиновић, Шабац у свему према 
Техничким условима и спецификацијама датим у, Делу 3 ове документације 
 
Граница обухвата  по условима и садржајима из предмета  набавке дефинисана је у 
Делу 3 – Технички услови и спецификације 
 
 
2) УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА И РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА СА ИЗЈАВАМА , 
/ сви обрасци из тачке 2) могу се копирати/ 

2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

Понуђач самостално , или група понуђача и/или  са или без подизвршиоца  у даљем 
тексту Понуђач мора доказати:  

 1. да је регистрован за послове из предмета ове набавке 

2. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке,односно, лиценцу МУП-а за Пројектовање и 
извођење посебних система и мера заштите од пожара и то за:   

-  израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система. 

-  израду пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових 
система. 

-  израду пројеката стабилних система за одвођење дима и топлоте и извођење 
ових система. 

http://www.taraic.eu/
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2)2 .РАСПОЛОЖИВИ КАПАЦИТЕТИ ПОНУЂАЧА : 

Приликом достављања понуде Понуђач доставља податке о следећим 
капацитетима/ уписивањем цифара или заокруживањем/ и то :. 

2) 2.1 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ за ......................................................./ назив 
понуђача/ 

 Расположиви финансијски капацитет под чиме се подразумевају  

Ови показатељи пословања  се исказују кроз: 

      1. без губитака  за 2018,. годину,  

1а без губитака за , 2019. годину,  

1б без губитака  за , 2020. годину,  

 

2.без блокаде рачуна за период од 3 године од позива за подношење понуда.   

 

3. Остварен укупан приход: 

 
РСД  /.................................../ , за 2018. годину 

РСД  /.................................../ , за 2019. годину 

РСД  /.................................../ , за 2020. годину 

 
ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕ 

Да располаже горе наведеним финансијским капацитетом 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди сви чланови групе понуђача попуњавају  

Податке о финансијком капацитету 
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2) 2.2  ПОСЛОВНО ИСКУСТВО- РЕФЕРЕНЦЕ за .............................................................   

 / назив понуђача/ 

 2) 2.2.1. Да је понуђач у предходних пет година, рачунајући од дана упућивања  
позива за подношење понуде у овој набавци, извео:  

1. Грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатереске радове на стамбеним 
објектима и/или стамбено–пословним објектима и/или пословним објекатима 
и/или јавним објектима /школе, хотели болнице, домови ученика, домови 
студената, домови старих лица и управне зграде/ високоградње  укупне 
вредности од 300.000.000,00 РСД  

 

За тачност података наведених у , Изјави морално, материјално и кривично је одговорно 
лице које је потписало  Изјаву. 
 
2) 2.2.2. Понуђач поседује сертификате SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001 
/ISO 45001/, EN ISO 50001 и  ISO/EIC 27001, за области из предмета ове набавке/.  

Пословни капацитет из предходног става Понуђач доказује доставом неоверених 
фотокопија сертификата. 
 
Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу пословног искуства из 
тачке 2) 2.2.1. и, 2) 2.2.2. попуњавају сви чланови групе понуђача , 

 

2) 2.3  ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ за ......................................................./ назив 
понуђача/ 

 
2) 2.3.1. Понуђач ће доставити са којим машинама ,уређајима , постројењима и опремом  
и са којим бројем тих ,средстава , у власништву,или закупу располаже :  
 

1. Фабрика бетона (на 10км)     1 комада  
2. Кран        2 комада  
3. Миксери                  3 комада   
4. Пумпа за бетон      1  комада   
5. Камион носивости до 10т      1 комада   
6. Утоваривач                             1     комада  
7. Комбинована машина               1 комада  
8. Оплата  (до 2.000 м2)             ...............  м2 
9. Скела (до 15.000 м2)      ...............м2 
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ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 
 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
 

ИЗЈАВЉУЈЕ 
Да располаже горе наведеном техничкомопремљеношћу 

 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди сви чланови групе понуђача попуњавају 
податке у погледу техничке опремљености. 
 
 
 

 

2)2.4  КАДРОВСКИ  РЕСУРСИ за ......................................................./ назив понуђача/ 

Понуђач ће доставити које  кадровске ресурсе поседује: 

2) 2.4.1    Навести податке за ове профиле инжењера са важећом лиценцом ИКС или 
МГСИ и/или решењима МУП-а, и то: 

• 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 400; 

; 

• 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 410 или 411; 

 

• 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 412 или 415; 

; 

• 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414; 

 

• 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 470; 

 

• 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 450; 

 

• 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 453; 

 

• 1инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 430; 

• 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 434; 
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• 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 381; 

• 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а и лиценцом за израду главног 
пројекта заштите од пожара; 

• 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а и лиценцом за израду 
стабилних система за гашење и дојаву пожара; 

 

2)2.4.2 Понуђач поседује минимално 60 радно ангажованих лица.  

 
ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕ 

Да располаже горе наведеним кадровским ресурсима 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

 
 
Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди кадровске ресурсе попуњавају сви чланови 
групе понуђача , 
 

 

2) 3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТРАЖЕНИХ УСЛОВА ЗА 
ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Испуњеност тражених услова услова за достављање понуде, правно лице као понуђач, 
доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 
регистра; 

 
 
2) 3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

КАО ПОНУЂАЧЕ 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку набавке, предузетник као понуђач, 
доказује достављањем следећих доказа: 
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1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 
регистра; 

Напомена:  

Овај образац се доставља уколико је понуђач предузетник. 

 

 

 
2) 4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ПОНУЂАЧА  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 
1.ПОНУЂАЧИ ПРИЛИКОМ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА ДОСТАВЉАЈУ ИЗЈАВЕ 
ПРЕМА  ДАТИМ ОБРАСЦИМА. 

 

2) 4. 1.  ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА  

Потребни докази: 

1.  Извештај о бонитету , БОН - за 2018., 2019. и 2020. годину који издаје Агенција 
за привредне регистре или Биланс стања и успеха; 

2.  Потврда о броју дана блокаде у последње три године коју издаје Народна 
Банка Србије – Одељење за принудну наплату, која не може бити старија од 30 дана 
(рачунајући од дана отварања Понуда). 

3. Биланс успеха за 2018., 2019. и 2020.  годину   

 

Наведени докази достављају се на захтев Инвеститора и није неопходно да буду 
достављени уз понуду. 

 
2)4.2 ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИСКУСТВА – РЕФЕРЕНЦЕ 

 
Дати попис 5 /пет/ ,реализованих послова са највећом вредношћу 

 
 
2) 4.2.1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ТАБЕЛА за    радове на стамбеним објектима и/или 
стамбено–пословним објектима и/или пословним објекатима и/или јавним 
објектима /школе, хотели болнице, домови ученика, домови студената, домови 
старих лица и управне зграде/ високоградње   
 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 
 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

2. да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење 
понуда у овој набавци извео Грађевинске, грађевинско-занатске и 
инсталатереске радове на стамбеним објектима и/или стамбено–
пословним објектима и/или пословним објекатима и/или јавним објектима 
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/школе, хотели болнице, домови ученика, домови студената, домови 
старих лица и управне зграде/ високоградње  укупне бруто површине 
30.000m2 реализоване вредности , од 300.000.000,00 РСД , и то: 

 

Локација/ објекат/ 
врста радова 

Реализована 
вредност 
радова по 

оконч. ситуац. 

 Инвеститор, Број уговора    Напомена 

1    
 
 

2    
 
 

3    
 
 

4    
 

 

5    
 
 
 

 

    
 
 

 
 
 

   
 
 

 
Место и датум  

 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
 
2) 4.3 ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

2) 4.3.1 Доказивање расположиве техничке опремљености а врши се:  

 књиговодственим аналитичким картицама основних средстава (са јасно 
означеним позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем 
или заокруживањем предметне позиције); 

 пописном листом основних средстава за 2019. годину (са јасно означеним 
позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем или 
заокруживањем предметне позиције), потписаном од стране овлашћеног лица 
понуђача; 

 Уговорима о стицању права својине на средствима или Рачунима; 
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 Уговорима о лизингу (уколико се ради о лизингу); 

 

Докази које Понуђач доставља морају бити такви да на основу њих Инвеститор може 
недвосмислено утврдити да Понуђач располаже техничким капацитетом наведених 
карактеристика . 

Наведени докази достављају се на захтев Инвеститора и није неопходно да буду 
достављени уз понуду. 

 

   2) 4.4 ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКИХ РЕСУРСА  

2) 4.4.1 Расположиви кадровски ресурси доказује се: 

- Фотокопијама Важећих лиценци ИКС или МГСИ и МУП-а, решења и уверења   

- Доказима о радном ангажовању лица за која су достављене лиценце (пријаве 
надлежном фонду и уговори о радном ангажовању) 

- Изводом из појединачне пореске пријаве за месец ЈУН 2021. године са 
прегледом свих запослених, што је доказ о броју запослених. 

Наведени докази достављају се на захтев Инвеститора и није неопходно да 
буду достављени уз понуду. 

 

  3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ 

ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ОВЕ НАБАВКЕ 

Напомена: На све што није предвиђено овом документацијом примењују се 
одредбе Закона о планирању и изградњи и других одговарајућих закона и прописа 
који уређују облигационе односе,посебних Узанси о грађењу, односно закона, 
прописа и техничких стандарда који се односе на сам предмет ове набавке. 

3) 1    Језик понуде и понуде лица која имају седиште у другој држави 

Понуде се подносе на српском језику.  
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, 
Инвеститор може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

3) 2    Попуњавање и овера понуде 
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• Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Уговорне 
документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при 
попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати исправан 
текст оверен парафом лица које је потписало понуду.  

• Овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из уговорне документације да 
потпише на сваком предвиђеном месту у Уговорној документацији. Употреба 
печата није обавезна, те с тога и на местима у Уговорној документацији где је 
остављено место за печат (М.П.) стављање печата није обавезно. 

• Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, тако 
да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је  
предата. 

• Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину 
тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови. 

• Понуду  доставити у затвореној коверти на адресу: TARA  INTERNATIONAL 
CONSULTING ДОО НОВИ САД , улица Народног фронта 73А/52-51, 21000 Нови 
Сад, са назнаком: „Понуда за  набавку  број 1.1 / 2021 SEED3 – НЕ ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. 

 
3) 3   Партије 

Набавка није обликована у партије. 

3) 4   Понуда са варијантама 

Понуда са варијантама није допуштена 

3) 5   Измена, допуна или опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у питању измена, 
допуна или опозив понуде.   
 
3) 6   Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвршилац, нити да учествује у више заједничких 
понуда. 

Напомена: Под терминима „Извршилац“ и „Извођач“ у смислу ове набавке 
подразумевају се лица којима ће бити додељен уговор о овој набавци. 

3) 7   Подизвршиоци (подизвођачи) 

1. Понуђач, уколико ангажује подизвршиоце, обавезан је да наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвршиоцу. 

3) 8   Подношење заједничкe понуде 

1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи   су дужни да, уколико 
понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави попуњавањем 
одговарајућег обрасца. ,   
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2. Саставни је део заједничке понуде je споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Инвеститору обавезују на извршење ове набавке, а који 
обавезно садржи податке о:  

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

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су 
предвиђено у овој  Уговорној документацији;  

4. понуђачу који ће издати рачун;  

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Инвеститору. 

3) 9   Посебни услови при достављању понуде : 

      1.   Пре доделе уговора са свим и/или неким од понуђача обавиће се 
преговори о битним елементима понуде у једном или више кругова. 

2. Битни елементи понуде о којима ће се преговарати су : цена и рок. 

3. Предмет набавке , Услови за уговарање дати у Делу 2 и Технички услови и 
спецификације дати у Делу 3 ове Уговорне документације не могу се 
мењати у поступку преговарања. 

 
3) 10   Финансијско обезбеђење- према Делу 2. 

3) 11   Валута  

Цена се изражава у динарима. Понуђач може да цену у понуди изрази у Еврима 
(EUR), у ком случају се за прерачун у динаре (РСД), користи средњи курс 
Народне Банке Србије важећи на дан кад је започето отварање понуда.  

3) 12    Начин означавања поверљивих података у понуди  

1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени само за 
намене ове ове набавке и неће бити доступни ниједном лицу изван круга лица 
укључених у поступак набавке код а, нити ће бити објављени било приликом 
отварања пријава било у наставку поступка или касније. 

2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке које не 
садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису јавно доступни, 
као и пословне податке који су интерним актима учесника означени као 
поверљиви, а у складу са законом који се уређује пословна тајна. Понуђач је 
дужан да сва поверљива документа из достављене документације означи у 
десном горњем углу документа црвеним великим словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' 
испод чега мора стајати потпис лица које потписује понуду, односно обрасце из 
ове конкурсне документације.  
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3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа 
достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у 
истом реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним великим 
словима ''ПОВЕРЉИВО'' 

4. Инвеститор ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у оквиру 
понуде који су означени на напред наведен начин. Инвеститор не одговара за 
поверљивост података који нису означени на захтеван начин. 

 
3) 13   Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје Инвеститор 

1. Заинтересовано лице може искључиво у писaном облику, тражити од 
Инвеститора додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже Инвеститору на евентуално уочене  
недостатке.електронски (мејлом), h.vanveghel@taraic.eu уз напомену 
''Објашњења у вези ове набавке број  1.1 / 2021 SEED3 

3) 14    Додатна објашњења у вези и при прегледу понуде , 

1. Инвеститор може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и непосредну 
контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвршиоца у документацију 
која је доказ о испуњености расположивих капацитета. 

2. У случају разлике између  општих описа за групе радова и појединачних описа за 
позиције радова примењују се појединачни описи позиција радова. 

3) 15    Додатна Права Инвеститора у вези и при прегледу понуде  

1 Инвеститор, кроз поступак преговарања, може да захтева, дозволи или понуди 
промену свих битних елемената понуде који су од значаја за доделу уговора.  

3) 16   Исправка рачунских грешака 

1. Инвеститор може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда.  

2. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Инвеститор неће 
рангирати његову понуду.  

3) 17    Начин комуникације у овој набавци 

Комуникација се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште 
или факсом, Електронска адреса је: h.vanveghel@taraic.eu 

Сви акти који се у било којој форми из претходног става приме код Инвеститора 
радним данима (понедељак – петак) у период од 8.00 – 16.00 сати евидентирају 
се истог дана. Акти који дођу код Инвеститора након овог периода евидентирају 
е код Инвеститора први наредни радни дан. 

 
 
4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА 1.1/2021 SEED3 
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4) 0.  ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ : /заокружити/ 
- САМОСТАЛНО 
- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
- САМОСТАЛНО СА КООПЕРАНТОМ-ПОДИЗВРШИОЦЕМ 
- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  СА КООПЕРАНТОМ-ПОДИЗВРШИОЦЕМ 

 
 
 
4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 
Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је да 
достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није заједничка, 
понуђач попуњава само један од приложених образаца. Образац се може копирати. 
 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА _______________________________________________________ 
 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: _____________________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _______________________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:_________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС:______________________________________________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _______________________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ___________________________________________________ 
 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: __________________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:___________________________ 
 
 
4) 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ  

 
Напомене: Образац попуњава и подизвршиоц/и. За тачност података гарантује понуђач, 
односно солидарно понуђачи из групе понуђача. Образац се може копирати. 

 
 

НАЗИВ ПОДИЗВРШИОЦА __________________________________________________ 
 

АДРЕСА  _________________________________________________________________ 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ________________________________________________________ 
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:__________________________________ 
 

ТЕЛЕФОН:________________________________________________________________ 
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ТЕЛЕФАКС:_______________________________________________________________ 

 
ПОРЕСКИ БРОЈ: __________________________________________________________ 

 
МАТИЧНИ БРОЈ: __________________________________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ____________________________________________________ 

 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ___________________________________________________ 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4) 3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 
1. Рок важења понуде је  30    календарских дана од дана отварања понуде. 

 
4) 4. ЦЕНА,   

4.4.1Укупна вредност  радова који су предмет ове набавке, а сагласно овој Уговорној 
документацији, износи: 
 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

 

словима: __________________________________________________ динара 
 

                                                односно  

 

Укупна цена:  _____________________динара са ПДВ 

словима: __________________________________________________  динара 

 

Цена у себи садржи Израду техничке документације и извођење радова - Изградња 
објекта тренинг центра на катастарској парцели број 1489/6  КО Поцерски Причиновић, 
Шабац у свему према техничкој документацији и листама материјала и опреме датим у 
Делу 3 Уговорне документације , и пројекту за извођење којег ће урадити понуђач, на 
кога ће дати сагласност Надзорни орган и МУП  и иста обухвата: вредност техничке 
документације, вредност материјала и опреме /у складу са листама материјала и 
опреме/, радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи 
транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 
грађевинске механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом 
и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе 
и накнаде, трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, 
спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 
прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске и 
све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење 
радова и завршетак уговореног посла и послове по овлашћењу Наручиоца који 
подразумевају поношење захтева, пријава, сагласности, подизања услова и друге 
послове које ће Наручилац овлашћењем пренети на Извршиоца. 

Обрачун изведених радова се врши по систему „кључ у руке“, а све у складу са  
одобреним пројектом за извођење који израђује Понуђач и техничком 
документацијом датом у Делу 3 – Технички услови и спецификације ове Уговорне 
документације 
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 Извођење радова са израдом техничке документације сагласно овој 
Уговорној документацији (према Уредби о класификацији делатности, 
Сектор Ф Грађевинарство шифра делатности 41.20, тачка 1)) у НЕТО износу: 

 

_________________________________  динара без ПДВ 
 

Како се радови по овом уговору финансирају из средстава донатора Аустријске развојне 
агенције и кофинасирају из средстава Volkshilfe Solidaritet из Аустрије применјује се 
поступак ослобођенја од плаћанја ПДВ-а.  Република Србија и Република Аустрија 
потписале Споразум о општим одредбама и условима развојне сарадње, ратификован 
Законом Републике Србије („Сл. гласник РС – Међународни уговори бр.105/2009, даље: 
„Споразум“) којим је предвиђено да, у циљу спровођења пројеката из домена овог 
Споразума, српска страна ће изузети од плаћања пореза (укључујући ПДВ), царинских 
и других фискалних дажбина, сву робу, укључујући опрему и материјал, радове и услуге, 
обезбеђене или финансиране на бесповратној основи од стране Аустрије. 

 

4)5.СТРУКТУРА ЦЕНЕ: 

4)5.1 ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

5.1.0 Понуђена јединична цена има следећу структуру : 

Израда пројекта за извођење  

Припремни радови 

Извођење радова 

Завршни радови 

(Учешће у техничком прегледу,  

примопредаји и демобилизација градилишта) 
 

4)5.1.2 ПОКАЗАТЕЉИ ИНДИРЕКТНИХ ТРОШКОВА 

Фактор режијских трошкова Извршиоца је........................./ дати у децималном облику/ 

Калкулисана зарада Извршиоца је........................./ дати у децималном облику/ 

 

Напомена: Све цене дати без урачунатог ПДВ-а  
             

4)6. АВАНС 

4) 6.1 Аванс предвиђен за радове из предмета ове набавке износи 50 % од вредности 
уговорених радова. 

4)7. РОК 

4)7.1.Рок за  извођења радова износи ______ календарских дана  од дана увођења 
Извршиоца у фазу извођења радова (макс 45 дана) 

 

4)7.2 Начин увођење у посао извршиоца , дефинисан је у Делу 2 ове Уговорне 
документације. 
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4)8, ПРОМЕНА ЦЕНА  

4)8.1 Промена цене у току извршења уговореног посла се неће вршити 
 

4)9. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗВРШИОЦУ/ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВРШИОЦА/ПОДИЗВОЂАЧА 

4)9.1 Проценат  укупне вредности ове набавке  који се поверава 
подизвршиоцу/подизвођачу износи…………… %, односно 
динара………………………РСД  
 
4)9. 2 Део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца јесте  

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Напомена: Морају се прецизирати услуге по позицијама које изводи сваки појединачни 
подизвршилац. 
 
Овај образац се може копирати, уколико нема довољно места за његово попуњавање 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
 
5) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити 
од Инвеститора накнаду трошкова. 
                                                                                                                                      
6) КОНТАКТ   

Контакт особе су: Prof.dr Hugo A.M. van Veghel 
Е-маил: h.vanveghel@taraic.eu, Mob +381 (0)60 5250020  
 
и  

 
Biljana van Veghel Kondić, MA, MSc 
E-маилl: biljana@taraic.eu 

 радним даном од 09:00 до 14:00 часова 
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