
I 3. 

Демонтажа 
постојећих конзола и 
ослонаца  за ношење 

цеви 

 

пауш       

II 
МОНТАЖНИ 

РАДОВИ 
       

II 1. 

Монтажа 
радијаторских 
вентила са пред 
регулацијом 

       

 1/2" ком 10      

 3/4" ком 10      

II 2. 
Монтажа 
радијаторских 
навијака 

       

 1/2" ком 10      

 3/4" ком 10      

II 3. 
Монтажа црних 
челичних цеви 
(бешавних) 

       

 Ø 21,3 x 2,3 м1 3      

 Ø 26,9 x 2,6 м1 12      

 Ø 33,7 x 2,9 м1 36      

 Ø 42,4 x 3,2 м1 42      

 Ø 48,3 x 3,2 м1 30      

 Ø 60,3 x 3,6 м1 12      

II 4. 

Монтажа 
предизолованих цеви 
за пролаз кроз 
негрејани део кпл са 
крањим капама 

       

 Ø 60,3/160 м1 4      

II 5. Монтажа хамбуршких 
лукова, 1,5 x Dn 

       

 Ø 26,9 x 2,6 ком 30      

 Ø 33,7 x 2,9 ком 20      

 Ø 42,4 x 3,2 ком 12      

 Ø 48,3 x 3,2 ком 60      

 Ø 60,3 x 3,6 ком 10      

II 6. Монтажа ослонаца за 
ношење цевовода 

пауш       

II 7. Монтажа дводелних 
цевних обујмица 

       

 1/2" ком 20      

 3/4" ком 25      

 1" ком 10      

 5/4" ком 10      

 6/4" ком 4      

 2" ком 4      
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0-16 бар 

ком 1      

IV 
10. Монтажа термометра 

       

 0-120°Ц прав ком 1      

IV 
11. 

Монтажа лоптастог 
вентила  

       

 
1/2" 
 

ком 5      

IV 
12. 

Монтажа славине за 
PiP 

       

  1/2" ком 2      

   Укупно материјал и рад IV:  

Све укупно материјал и рад (I, II, III, IV)без ПДВ-а:  

ПДВ: 

Све укупно материјал и рад (I, II, III, IV) са ПДВ- ом:  

Техничке карактеристике које су дате у табели  морају бити у потпуности испуњене. Понуда која не 
задовољи минимум захтеваног у техничким карактеристикама биће оцењена као неодговарајућа. 
 

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

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона. Испуњеност услова из члана 75. и 76. 
закона, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. закона, који могу биту у 
неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 закона, подизвођач мора да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
  

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни: 
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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

 
2) Да понуђач 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. 

Доказ:  
Правна лица: 

Уверење првостепеног суда (Основни и Виши суд) на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, као доказ 

да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

Уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, као 

доказ да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване 

криминалне групе; 

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског                 

заступника, као доказ да законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан    

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде 
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