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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку за јавне набавке мале вредности-радови –  Ремонт подстанице у вртићу  

„Сунцокрет“ 
Јавна набавка број 13-307-90 

 



 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености 

услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште 

(управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у 

Републици Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног 

судског тумача за предметни страни језик.  

Наручилац задржава право 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 понуда, 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 и 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, понуђач 
може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе.  
 
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, 
односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на 
прописани начин. 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
Језик понуде 
 
Понуда се подноси на српском језику.  
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на 
српски језик. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда ће 
бити одбијена. 
 
Начин на који понуда мора бити сачињена 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу 
јавних и интернет сајту наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом. 
 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
наручиоца www.11april-nbgd.edu.rs, закључно са истеком рока за подношење понуда. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте неопходно је 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. 
Понуда се доставља на адресу: Предшколска установа ,,11. април“ – Нови Београд, ул. 
Народних хероја 12а, 11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови – 
Ремонт подстанице у вртићу «Сунцокрет» ЈН бр13-307-90- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.12.2013., до13 часова. 
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Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време 
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди 
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда која  није примљена у 
року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до 
којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуђач  доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 

1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, 
наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ или 
попуњен Образац бр. 11 

 (Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, 
потребно је доставити потребне доказе за подизвођаче, односно чланове групе понуђача, у 
свему у складу са упутством датим у Условима за учешће) 

2. Образац 1 – Образац понуде 
 
3. Модел уговора  
 
4. Образац 2 - Списак изведених радова 
 
5. Образац 3 – Спецификација понуде са структуром цене са упутством како се 

попуњава 
 
6. Образац 4 – Образац трошкова припреме понуде  
                       (Достављање овог обрасца није обавезно) 

 

7.  Образац 5 - Образац Изјаве о независној понуди, 
 

8.  Образац 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона 
 
9. Образац 7-Изјава о довољном пословном капацитету 

 
10. Образац 8-Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења 
 
11. Образац 9-Изјава о довољном кадровском капацитету  
 
12.  Образац 10-Изјава о довољном техничком капацитету 
 
13. Образац 11- Изјава о испуњености услова из члана 75. закона о јавним набавкама 
 
14. Образац 12- Изјава о испуњености услова из члана 75. закона о јавним набавкама (за 

подизвођача) 
 
15.  Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде, 
 
Партије: 
 
Јавна набавка није обликована по партијама.. 

 
 

Страна 10 



 

 
                                                                                                                     

    ОБРАЗАЦ  7 
 

 
 
 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
да  сам у предходних годину дана, рачунајући од дана објављивања позива за подношење 

понуда у јавној набавци мале вредности радови – Ремонт подстанице у вртићу  
„Сунцокрет“, ЈН број 13-307-90, остварио пословни приход по основу извршених радова 

исте или сличне врсте у износу од:___________________________ динара. 
 

 

                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача  

                                                                                       ______________________________ 

 

 

М.П 
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