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Уколико су Записником констатоване примедбе, пријем изведених 

радова ће бити поновљен након отклањања евидентираних примедби од 

стране Изабраног понуђача, у року који одреди комисија Наручиоца.  

Представници Наручиоца и Изабраног понуђача ће, након успешно 

извршеног пријема изведених радова сачинити и потписати Записник о 

пријему изведених радова - без примедби.  

Уколико Наручилац буде имао примедбе на изведене радове приликом 

пуштања опреме под напон, Изабрани понуђач је дужан да те примедбе 

отклони у року који одреди Наручилац. 

 

3.3.  Изабрани понуђач је у обавези да радове изводи у складу са 

техничком спецификацијом и Обрасцем структуре цене, важећим 

законским прописима из области планирања и изградње, безбедности 

издравља на раду, заштите од пожара, енергетике и заштите животне 

средине и другим подзаконским актима, важећим стандардима, 

препорукама и техничким прописима и правилима струке за ову врсту 

делатности као и да пружи доказе о квалитету изведених радова. Такође је 

обавезан, да се придржава одредби уговора, као и датих упутстава, најава и 

потврда од стране. надзорног органа или овлашћеног лица Наручиоца, као 

и од стране координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења 

радова (уколико буде именован).  

Изабрани понуђач се обавезује да ће материјал и електроенергетска 

опрема бити произведени и испоручени у свему према техничкој 

спецификацији и важећим техничким прописима и стандардима и 

правилима струке који се односе на понуђену опрему. 

 

3.4. Брише се 

 

1. Рок за извођење радова        

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке одређује 

понуђач у својој понуди, с тим што исти не може бити дужи од 25 

(двадесетпет) календарских дана од дана увођења у посао извођача радова.   
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Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, 

уколико понуду подноси група понуђача. 

 НАПОМЕНА: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности 

од начина наступа. 

         в)       Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан; 

 г) Техничку спецификацију радова са обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни - попуњену, печатом оверену и 

потписану; 

 д)   Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан; 

 ђ)  Изјаву о достављању полисе осигурања - попуњену, печатом 

оверену и потписану; 

 е) Брише се. 

 ж)   Средство обезбеђења 

* за озбиљност понуде: 

 1 (једну) бланко соло меницу (која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије), захтев за регистрацију менице у 

Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране 

пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано 

менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

 

НАПОМЕНА:  Меница мора бити печатом оверена и потписана и истане сме 

бити перфорирана. 

* за отклањање грешака у гарантном року 

 Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 

гаранције. 

   и)   у случају подношења заједничке понуде, доставитиv Споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у 

тач. 8. овог Упутства; 

ј) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова 

припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписан. 

 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 обрасца трошкова припреме понуде није 

обавезно. 

 к)  Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 

изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде.  

1.    Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 

 Понуђач  подноси  понуду,  са  свим приложеним актима и исправама, на 

 српском језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се 


