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На основу члана 60.став 1.тачка 2.Закона о јавним набавкама( Сл.гласник РС“, бр.124/12, 

14/15 и 68/15)  Одлуке Директора Основне школе „Бранко Радичевић“ Стапар о покретању поступка 
јавне набавке, 01-262/17 од 30.08.2017. године: 

 

 
 

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  –  

САНАЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА 

 

 

 

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРEДНОСТИ бр. 05/2017 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

1. Опште податке о јавној набавци 

2. Техничке спецификације 
3. Услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

4. Критеријум за доделу уговора 
5.  Упутство понуђачима како да сачине понуду 

6. Обрасце који чине саставни део понуде: 

- Образац понуде (образац бр.1), 

- Образац изјаве да испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом (образац 

бр.2) 

- Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (образац бр.3), 
- Образац трошкова припреме понуде (образац бр.4), 

- Образац изјаве о независној понуди (образац бр.5), 

- Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (образац бр.6), 

-  Образац Списак пружених услуга – стручне референце (образац бр.7), 
-  Образац Потврде о референтним набавкама (образац бр.8), 

-  Образац Изјаве о кадровском капацитету (образац бр.9), 

- Модел уговора (образац бр.10). 

-  Образац о обавезном обиласку локације (образац бр. 11). 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
Предмет јавне набавке мале вредности  - набавка услуга– САНАЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
453310006 – Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
САНАЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА 

 

1. Спецификација 
 

Р.бр Нaзивпрoизвoдa JM Кoличинa 

1 Испoрукa имoнтaжa тoплoтнe пумпe , Thermocoldtipa " CWC 

кoм 1 

PROZONE C-H 1210Z - R410A" ( 217 КW грejнoгкaпaцитeтa) 

Итaлиja ( илидругa oдгoвaрajућихкaрaктeристикa). 
Гaбaриттoплoтнeпумпe "вoдa-вoдa" je 1535x690x1660 мм. 

Teжинa 794 Кг. Пoтрeбнa eлeктричнa снaгa 53,5 kW. 

2 Испoрукa имoнтaжa Pe 100 цeви, лукoвa ипрaтeћих eлeмeнaтa ( прeмa     

шeмиинстaлaциje) :     

Д110 м 120 

Д160 м 40 

Oбрaчунaвaњe сe вршипo мeтру.     

3 Испoрукa имoнтaжa пoмoћнoг и пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa спajaњe ,  

пaуш 0.5 

фитингзa инстaлaциjувoдeсa прeчницимa цeвиД110 иД160 зa Пe 100   

кoлeнa 90˚, T- кoмaд, рeдукциje. Oбрaчунсe врши 50% oдпрeтхoднe  

стaвкe, пaушaлнo. 

4 Испoрукa и  мoнтaжa бeшaвнихчeличних цeви зa пoвeзивaњe тoплoтнe 

пумпe сa пoстojeћим рaздeлникoм oднoснo сaбирникoм.     

бeшaвнa чeличнa цeв 139,7 x 4.5 мм (ДН125) м 18 

бeшaвнa чeличнa цeв 108 x 3,6 мм (ДН100) м 6 

бeшaвнa чeличнa цeв 88,9 x 3,2 мм (ДН80) м 6 

Oбрaчунaвaњe сe вршипo мeтруугрaђeнe цeви.     

5 Испoрукa имoнтaжa пoмoћнoг и пoтрoшнoг мaтeриjaлa зa спajaњe ,  

пaуш 0.5 

фитингзa инстaлaциjувoдe, сa прeчницимa цeвиДН125, ДН100 иДН80 

кoлeнa 90˚, T- кoмaд, рeдукциje. Oбрaчунсe врши 50% oд прeтхoднe  

стaвкe, пaушaлнo. 

6 Чићeњe цeви oд кoрoзиje и  бojaњe цeви зaштитнoм бojoм у двa 

м 30 слoja oтпoрнoмнa тeмпeрaтуру . Димензије из ставке 4. 

7 Toплoтнa изoлaциja цeви хoризoнтaлнoг рaзвoдa oд тoплoтнe пумпe дo 

м 30 

рaздeлникa исaбирникa,  минeрaлнoм вунoм дeбљинe 50мму oблoзи 

oд Aллимa 0,5мм.  Димензије из ставке 4.                                                  

8 Испoрукa имoнтaжa циркулaциoнe пумпe сa прирубничким 

кoм 

  

спojeмDN80. Пумпa сe испoручуje сa кoнтрa прирубницaмa ивиjцимa    

сa нaврткaмa ипoдлoшкaмa пoтрeбнимзa мoнтaжу.   

тип WILO-TOPS 80/15, DN80, 380V, мaксимaлнa снaгa, P=1800W 1 

9 Испoрукa имoнтaжa цeвнe aрмaтурe - усклaдусa шeмoминстaлaциje     

Вeнтилa/Слaвинe "Tиeмe-Eтaз" ( илидруги oдгoвaрajућих 

кaрaктeристикa и пaрaмeтaрa) зa грejникругтoплoтнe пумпe.     

Куглaстивeнтил, прирубничкиКПЦК, ДН125/16 ( сa кoнтрa 

прирубницoм) кoм 5 

КуглaстивeнтилДН100/16 сa нaвojнимприкључкoм кoм 1 

НeпoврaтнивeнтилНВ100/16 , сa прирубницaмa икoнтрa прирубницaмa кoм 1 
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Рeгулaциoни вeнтил сa кoсим врeтeнoмВФЦ 100/16 Oвeнтрoпсa 

прирубницaмa 

кoм 1 И кoнтрa прирубницaмa 

Куглaсти вeнтилДН80/16, сa нaвojним прикључкoм кoм 1 

Нeпoврaтни вeнтилНВ80/16, сa нaвojним прикључкoм кoм 1 

Рeгулaциoни вeнтилсa кoсим врeтeнoм ,ВФЦ 80/16 Oвeнтрoпсa 

прирубницaмa и кoнтрa прирубницaмa кoм 1 

10 Испoрукa и мoнтaжa Сигурнoснoг вeнтилa 2 1/2" Рaстeли ( илидруги 

кoм 2 

Oдгoвaрajућих кaрaктeристикa). Притисaк oтвaрaњa П=3бaр, ДН65. 

Вeнтилсe испoручуje сa кoнтрa прирубницoмисвoм oпрeмoм 

Пoтрeбнoм зa спajaњe. 

11 Испoрукa и мoнтaжa oзрaчних лoнaцa димeнзиja фи 100x200, 

кoм 2 

И испусним вeнтилoмДН15 исa цeви фи20,3x2, дужинe 2м 

Нa oзрaчним лoнцимa сe пoстaвљajу aутoмaтскe oзрaкe ДН15. 

12 Испoрукa имoнтaжa oзрaчнe пoсудe сa вeнтилoмCALEFFI ( или 

кoм 6 

други oдгoвaрajућих кaрaктeристикa и пaрaмeтaрa) аутоматски 

одзрачни венилт од  ½“ 
13 Испoрукa имoнтaжa цeвнe aрмaтурe – усклaду сa шeмoм инстaлaциje     

зa вoдoвoдну инстaлaциjу бунaрa:     

КуглaстивeнтилДН100/16 сa нaвojним прикључкoм кoм 1 

Нeпoврaтни вeнтилНВ100/16 , сa прирубницaмa икoнтрa прирубницaмa кoм 1 

Рeгулaциoни вeнтил сa кoсим врeтeнoмВФЦ 100/16 Oвeнтрoпсa 
прирубницaмaи кoнтрa прирубницaмa кoм 1 

Хвaтaч нeчистoћe зa бунaрску вoдуХН100,НП16 , сa прирубницaмa и 

кoм 1 икoнтрa прирубницaмa 

КуглaстивeнтилДН80/16, сa нaвojнимприкључкoм кoм 1 

НeпoврaтнивeнтилНВ80/16, сa нaвojнимприкључкoм кoм 1 

Рeгулaциoнивeнтилсa кoсимврeтeнoм ,ВФЦ 80/16 Oвeнтрoпсa 

прирубницaмaикoнтрa прирубницaмa кoм 1 

Хвaтaчнeчистoћe зa бунaрскувoдуХН80,НП16 , сa прирубницaмa и 

кoм 1 икoнтрa прирубницaмa 

14 Испoрукa имoнтaжa цeвнe кaнaлизaциoнe aрмaтурe - усклaдусa 

шeмoминстaлaциje зa вoдoвoднуинстaлaциjубунaрa:     

Нeпoврaтни вeнтил кaнaлизaциoниНВ 160/16 кoм 2 

Нeпoврaтни вeнтил кaнaлизaциoниНВ 110/16 кoм 2 

Рeдукциja зa Пe цeвиР 160/110 кoм 2 

15 Испoрукaимoнтaжa мeрних инструмeнaтa: 

кoм 4 
Maнoмeтaр - Д63, притисaк 0-10 бaрa, СИСTEM ( илидруги 
oдгoвaрajућих кaрaктeристикa и пaрaмeтaрa) 

16 Teрмoмeтaр- сaтни 80 тeмпeрaтурнoг oпсeгa 0-120 ˚ЦСИСTEM 

кoм 4 илидруги oдгoвaрajућих кaрaктeристикa и пaрaмeтaрa)  

17 Искoп кaнaлскoг цeвнoгвoдa oд пoдстaницe дo бунaрa. 

м3 43.2 Ширинa 0,6м. Дубинa 0,8м. 

Зaтрпaвaњe кaнaлскoг цeвнoгвoдa oдпoдстaницe дo кoлeктoрскoг пoљa. 
Ширинa 0,6м. Дубинa 0,8м. м3 43.2 

18 Хлaднa прoбa чврстoћe инeпрoпуснoстинa притисaк oд 6 бaрa, при 

пaуш 1 Чeму притисaк нe смe oпaсти, нити смe бити квaшeњa спojeвa 

19 Припрeмнo зaвршнирaдoви, трaнспoртни трoшкoви, кao и oстaли 

пaуш 1 Пoмoћни рaдoви. 
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20 Грaђeвински рaдoви нa прoбиjaњу oтвoрa зa врaтa ипрoзoрнa 

прoстoриjиукojусe смeштa тoплoтнa пумпa. 

кпл 1 

Нaбaвкa иугрaдњa ПВЦврaтa сa тeрмoизoлaциoним стaклoм димeнзиja  

100x205цм. Испoрукa и угрaдњa ПВЦпрoзoрa зaстaкљeнoг сa 

Тeрмoизoлaциoним стaклoм димeнзиja 140x140цм. 

Нaкoн угрaдњe извршити грaђeвинскo срeђивaњe oтвoрa гдe je угрaђeнa  

стoлaриja. 

21 
Испoрукa ипoлaгaњe рeгaлa и нaпojнoг кaблa ПП00A 4x120мм2 дo РO-

К oрмaнa  приближнo 60 мeтaрa пaуш 1 

22 Meтaлнирaзвoдни oрмaнРO-1 дим. 600x800x250ммсa 
слeдeћoмугрaђeнoм oпрeмoм:     

Грeбeнaсти прeкидaч Г100-10 кoм 1 

Кoмпaктни прeкидaч 100A кoм 2 

Кoмпaктни прeкидaч 16A кoм 3 

Пoмoћни мoнтaжни мaтeриjaл пaуш 1 

23 Изрaдa кaблoвских трaсa унутaр и извaн oбjeктa пaуш 1 

24 

Испoрукa ипoлaгaњe слeдeћих типoвa кaблoвa:     

ПП00A 4x70мм2 м 20 

ПП00A 4x50мм2 м 20 

ПП00-Y 4x4.0мм2 м 120 

Сигнaлни кaбeл м 100 

25 Пoвeзивaњe oпрeмe нa инстaлaциjусa пoмoћниммaтeриjaлoм пaуш 1 

26 Пoмoћнимaтeриjaл пaуш 1 

27 Испитивaњe инстaлaциje ипуштaњe пoднaпoн пaуш 1 

 

Рок извршења:У року од 30 данаод увођења извођача у посао 

 

Место извршења: локација Наручиоца–Основна школа “Бранко Радичевић“, Вука Караџића 20, 25240 

Стапар 
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3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
 

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН: 

 
Тачка Услов 

Доказ 

1. 

 

- да jе регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар 

 

Правно лице: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 

Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког понуђача из групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

2. 

 

- да он и његов законски 

заступник нису осуђивани за 

неко од кривичних дела као 

чланови организоване 

криминалне групе, да нису 

осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела 
против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре   

 

 

Правно лице:  

1)  Уверење основног судакоје обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда на чијем подручју је седиште 

домаћег 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.Уколико уверење основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити и уверење вишег судана чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) 

није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 

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.   

Предузетник, физичко лице: 

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). 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког понуђача из групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
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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 

 

Правно лице, предузетник, физичко лице:  

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе, 

2)   Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког понуђача из групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 
доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

     Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два 

горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације 

4. 

 

- да је поштовао 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 подношења понуде 

 

Правно лице, предузетник, физичко лице:  
Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде – попуњен, потписан и оверен 

образац бр.5 из конкурсне документације 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког понуђача из групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ не треба доставити за подизвођача. 

 

Додатни услови из члана 76. ЗЈН: 

5. 

финансијски капацитет: 

да у последњих  шест месеци 

који претходе месецу 

објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу 

јавних набавки није био 

неликвидан. 

да је понуђач у претходној 

обрачунској години (2016) која 

претходи објављивању јавног 

позива, остварио приход у 

минималном износу од 

10.000.000,00 динара. 

 

 

1) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈНАгенције за 

привредне регистре, који садржи тражене податке о данима 

неликвидности за шест месеци који претходе месецу објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки   или 

2) Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у 
последњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки  

Напомена:  

У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за овај услов 

доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов 

(довољно је да један члан групе испуни наведени услов). 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 

не треба доставити за подизвођача. 
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6. Да располаже неопходним пословним 

капацитетом: 

да је у последње три године (2014, 2015, 2016) 

извршио машинске инсталације грејања објеката 

и јавних установа, укупне вредности минимум 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

1.Попуњен, потписан и оверен образац Списак  

стручне референце (образац бр. 7.)     и 

2.Потврде о референтним набавкама, које морају бити 

попуњене, потписане и оверене печатом референтних 

наручилаца – купаца   (образац бр. 8.)  

Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, а 

уколико више њих заједно испуњавају услов из 

пословног капацитета, овај доказ доставити за те 
чланове. 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе не треба доставити за 

подизвођача. 

7. Да располаже неопходним кадровским 

капацитетом 
да понуђач има  запослене раднике у сталном 

радном односу или радно ангажоване по другом 

основу  и то: 
 

 1 дипломираног машинског инжењера, са 

лиценцом Инжењерске коморе Србије бр. 430 - 
одговорни извођач радова термотехнике, 

термоенергетике, процесне и гасне технике 

1 инжењер електротехнике са лиценцом  

Инжењерске коморе Србије бр. 450 - Одговорни 

извођач радова електроенергетских инсталација 

ниског и средњег напона 

- два атестирана заваривача са важећим атестима за 

поступке 311; 

 

1 лице са Уверењем о положеном стручном 

испиту о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на 

раду 

1.Изјава  о кадровском капацитету (попуњен, потписан 

и оверен образац број 9). 

2.Фотокопија М образаца и уговора о раду за лица у 

радном односу 

3.Фотокопије важећих лиценци са потврдама о важењу 

истих 

4.Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту 

– безбедност на раду 
 

Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, а 

уколико више њих заједно испуњавају услов из 

кадровског капацитета,  овај доказ доставити за те 

чланове.  

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе не треба доставити за 

подизвођача 

8.  Да располаже стандардима 

ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001  и  ISO 50001- 
односи се на домен примене извођење 

термотехничких и електро инсталација 

  

 

Фотокопија тражених важећих сертификата- да 

је систем менаџмента енергијом који примењује 

понуђач усаглашен са захтеваним стандардима 

9. Обилазак локације (није обавезан и неће утицати 

на ваљаност понуде) 

Образац бр. 11. Оверен од стране Наручиоца 

10 Да понуђач располаже са следећим техничким 

капацитетом који је потребан за реализацију: 

- апарат за заваривање 2 комада 

- уређај за контролу протока флуида 

- фотокопија списка основних средстава, 

пописна листа или рачун 

 
Уколико понуду подноси група понуђача за сваког члана групе понуђача потребно је доставити 

доказе о испуњености обавезних услова прописаних чланом 75.став 1.тач.1) - 4) ЗЈН, као и ставом 2. 

наведеног члана ЗЈН  (услови наведени под тачкама 1 – 4 овог документа). Додатне услове група 
понуђача испуњава заједно, тако да се докази о испуњености додатних услова достављају за оног 

члана групе који тај услов испуњава, а уколико више чланова групе заједнички испуњавају додатни 

услов, достављају се докази за те чланове групе. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о 

испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН-а, а то су услови наведени под 

редним бројем од 1. до 3. овог документа. Додатне услове дужан је да испуни понуђач, тако да није 
потребно достављање доказа о испуњености додатних услова за подизвођача. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа, и то: 
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-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, уколико је регистрован у регистру који води 

Агенција за привредне регистре - као доказ о испуњености услова из члана 75.став 1.тач.1) ЗЈН (услов 

наведен под тачком 1. овог документа), 
-Извод из регистра понуђача, уколико је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне 

регистре – као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75.став 1.тач.1) – 4) ЗЈН(услови 

наведени под тачкама 1, 2. и 3. овог документа), 

-Потврду Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан – уколико је такав податак доступан 
у евиденцији у оквиру претраживања дужника у принудној наплати који води НБС – као доказ о 

испуњености додатног услова који се односи на финансијски капацитет (услов наведен под тачком 5. 

овог документа). 

 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума најниже 

понуђене цене. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок за плаћање пружене услуге.  

  
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Језик на којем понуда треба да буде састављена 

Наручилац је припремио конкурсну документацију и води поступак јавне набавке на српском језику.  

  

Начин подношења понуде 

 Понуђач подноси понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, 
лично или поштом, у затвореној и запечаћеној коверти или кутији, тако да се са сигурношћу 

може закључити да се први пут отвара, на адресу: Основна школа “Бранко Радичевић“, Вука 

Караџића 20, 25240 Стапар са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ 05/2017– не 

отварати“ најкасније до 12 часова  08.09. 2017.године. Јавно отварање понуда обавиће се 

08.09.2017.године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Основне школе 

„Бранко Радичевић“Стапар. 

 На полеђини коверте се уписује назив и адреса понуђача, телефон и име и презиме лица 

овлашћеног за контакт.У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова 
групе понуђача. 

 Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што, јасно и недвосмислено, читко својеручно, 

откуцано на рачунару или писаћој машини,уписује тражене податке у обрасце или према 

обрасцима који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом 
лица овлашћеног од стране понуђача. 

 Понуђач је дужан да понуду достави у просторије наручиоца у року назначеном у јавном 

позиву. Понуде благовремено упућене препорученом пошиљком, а које нису до 

назначеног датума и часа приспеле у просторије Наручиоца сматраће се 

неблаговременим. 

 

Партије  

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

Измена, допуна и опозив понуде  

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове поднету понуду писаним 
путем, у затвореној коверти или кутији, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА –

ОПОЗИВ Понуде за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 05/2017– не отварати“. 
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Ограничења у погледу подношања понуде 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда 
понуђача у којој се појављује биће одбијена.  

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду. 

 

Подношење понуде са подизвођачем 
Понуђач може поднети понуду са једним или више подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе 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. 
 

Подношење заједничке понуде 

Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) опис посла сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Начин и услови плаћања, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 
Рок плаћања је:  

У законском року од 45 календарских  дана од дана извршења уговора и испостављања рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Наручилац не оставља могућност 

авансног плаћања према понуђачима.  
 

 

2. 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. 
 

3. Рок извођења радова 

Максимално 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао. Увођење у посао биће 

извршено најкасније у року од 7 календарских дана од дана потписивања уговора. 

 
4. Место  испоруке добра:  

Основна школа “Бранко Радичевић“, Вука Караџића 20, 25240 Стапар 

 

5. Гарантни рок: 
 Гарантни рок за квалитет пружених услуга износи најмање 24 месеци од дана  сачињавања 

Записника о примопредаји извршених радова. 

 

Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена у понуди се исказује у динарима, без пореза на додату вредност. 

У  понуђену цену морају бити укључени сви трошкови које понуђач има у реализаци ове јавне 

набавке, а који су одређени конкурсном документацијом. 

Средства финансијског обезбеђења 

 

1) Меницу без протеста са меничним овлашћењем за добро извршење посла  
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 5 

(пет) дана од закључења уговора преда наручиоцу меницу без протеста са меничним 
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овлашћењем за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Меница без протеста са меничним овлашћењем за добро извршење посла издаје 
се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице без протеста са 
меничним овлашћењем за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 

гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 

2) Меницу без протеста са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном 

року  

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу меницу без протеста са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном 

року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница без протеста са 
меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од 

укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице без протеста са меничним 

овлашћењем мора бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити 
меницу без протеста са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 

могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је 

овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача. 

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције / менице мора се продужити.  

 

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и начин комуникације у 

поступку јавне набавке 

Заинтерсовано лице може тражити од наручиоца, у писаном облику, додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуде. Захтев за додатним информацијама или појашњењима се упућује путем поште на адресу 

Наручиоца (адреса је наведена на првој страни конкурсне документације), електронским путем на е-

mail адресу:osbrankoradicevicsta@mts.rs радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 14 

часова са назнаком: Захтев за додатним информација или појашњењима – јавна набавка бр.ЈНМВ 
05/2017“. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана 

биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.  
 

Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 
поступи по писаном 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 понуда. 
У случају разлике између јединичне цене 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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Рокови и начин подношења захтева за заштиту права  

Питања која се односе на поступак заштите права регулисана су одредбама члана 148.-167.ЗЈН. 
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 Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), на 

адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 

најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 

поднетна најкасније до истека рока за подношењ епонуда.  
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, 

које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

У складу са чланом 151.став 1. тач.1) – 7) ЗЈН, потпун захтев за заштиту права садржи:  
- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

- Назив и адресу наручиоца, 

- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,  

- Чињенице и доказе којима се повреде доказују, 

- Потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН, 

- Потпис подносиова захтева. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара  
на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253; позив на 

број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; корисник: буџет Републике Србије. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона. 

Закључивање уговора 

У складу са датим моделом уговора из конкурсне документацијеи елементима понуде понуђача којем 

је додељен уговор, биће закључен Уговор о јавној набавци. 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам 

дана од протекарока за подношење захтева за заштиту права, 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у наведеном 
року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној 
набавциу случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона. 

 

Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним 

набавкама. 
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У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са 

Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 
набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
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ОБРАЗАЦ - 1 

 
 

ПОНУДА 

 

бр._________________ од ______________ године, 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА– 

САНАЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА  
 

ЈНМВбр. 5/2017 

 

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: 

 

 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) Понуду подноси:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена:  

 Попунити податке о понуђачу односно носиоцу посла у случају подношења заједничке понуде 

и заокружити начин подношења понуде  
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3) Подаци о подизвођачу 

 
 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ___________________________                      Потпис овлашћеног лица подизвођача: 

 
 

 

М.П              ________________________________                 

 
 

Напомена:  

 Табелу „Подаци о подизвођачу“ достављају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, потребно је наведени 
образац копирати у довољном броју примерака,  попунити и доставити за сваког подизвођача. 

     Табелу „Подаци о подизвођачу“ потписују овлашћена лица подизвођача и понуђача и исту 

је потребно оверити печатом подизвођача и понуђача. 
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4) Подаци о учеснику у заједничкој понуди 

 

 

 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

Матични број: 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

 

 

 
Датум: ___________________________                             Потпис овлашћеног лица  

учесника у заједничкој понуди: 

 
 

 

М.П              ________________________________                 
 

 

Напомена: 

 Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ достављају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је 
наведени образац копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког 

учесника у заједничкој понуди. 
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5)  Понуда 

 

 

Укупна цене без ПДВ-а  
 

 

 

 

ПДВ  
 

 

 

Укупна цене са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 
 

 

 

Важност понуде 
 

 

 

__________ дана од дана отварања понуда 
(не краћи од 30 дана) 

Рок извршења услуге 
 
__________ дана од увођења у посао 

 

Гарантни период 
 

______ месеци од дана примопредаје радова 

 

( не краћи од 24 месеци) 

 
Место извршења 

 

 
Место извршењашкола “Бранко Радичевић“, Вука 

Караџића 20, Стапар 

 
 

 

Датум  Понуђач 

М. П.  

_____________________________________________________ 

 

 
Напомена: 

     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. 

 

 

 

 

 

 



  18/32 

ОБРАЗАЦ – 2 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015,68/2015), 
 

ПОНУЂАЧ: 

 

_________________________________________________________________ 
из:_________________________________________________________________________ 

улица: _______________________________________________ број: ___________ 

даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВУ 

 

да испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом ( ЈНМВ редни бр.05/2017 – 
САНАЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА) и то: 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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 и давања мита, 
кривично дело преваре; 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

РС или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

5. да располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом 

потребним за извршење ове набавке. 
 

 

У__________________                                                      ____________________________ 
Датум _______________                 

 М.П.       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 

подизвођачем. Образац изјаве попуњава, потписује и оверава само понуђач. 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овл.лица 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уз овај обаразац се прилажу и документа дефинисана додатним условима.  
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ОБРАЗАЦ - 3 

 

5. СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

САНАЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА  

 
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

1 2 3 4 5 6 

R.br. Naziv proizvoda JM Kol. 
Jedinična cena 

bez PDV-a 
Ukupna cena 
 bez PDV-a 

1 Isporuka i montaža toplotne pumpe , Thermocold tipa " 
CWC PROZONE C-H 1210Z - R410A" ( 217 KW 

grejnog kapaciteta) Italija ( ili druga odgovarajućih 

karakteristika). Gabarit toplotne  pumpe "voda-voda" 

je 1535x690x1660 mm. Težina 794 Kg. Potrebna 

električna snaga 53,5 KW. kom 1 

    

    

    

    

    

2 Isporuka i montaža Pe 100 cevi, lukova i pratećih 

elemenata ( prema šemi instalacije) :         

D110 m 120     

D160 m 40     

Obračunavanje se vrši po metru.         

3 Isporuka i montaža pomoćnog i potrošnog materijala 
za spajanje , fiting za instalaciju vode, sa prečnicima 

cevi D110 i D160 za Pe 100  kolena 90˚, T- komad, 

redukcije. Obračun se vrši 50% od prethodne stavke, 

paušalno. paušal 0.5 

    

    

    

    

4 Isporuka i montaža bešavnih čeličnih cevi za 

povezivanje toplotne pumpe sa postojećim 

razdelnikom odnosno sabirnikom.         

bešavna čelična cev 139,7 x 4.5 mm (DN125) m 18     

bešavna čelična cev 108 x 3,6 mm (DN100) m 6     

bešavna čelična cev 88,9 x 3,2 mm (DN80) m 6     

Obračunavanje se vrši po metru ugrađene cevi.         

5 Isporuka i montaža pomoćnog i potrošnog materijala 

za spajanje ,  

paušal 0.5 

    

fiting za instalaciju vode, sa prečnicima cevi DN125, 

DN100 i DN80     

kolena 90˚, T- komad, redukcije. Obračun se vrši 50% 

od prethodne      

stavke, paušalno.     

6 Čićenje cevi od korozije i bojanje cevi zaštitnom 

bojom u dva sloja otpornom na temperaturu . m 30     

7 Toplotna izolacija cevi horizontalnog razvoda od 

toplotne pumpe do 

m 30     

razdelnika i sabirnika,  mineralnom vunom debljine 
50mm u oblozi 

od Al lima 0,5mm.                                                     
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8 Isporuka i montaža cirkulacione pumpe sa 

prirubničkim  

kom 

  

    

spojem DN80. Pumpa se isporučuje sa kontra 

prirubnicama i vijcima    

sa navrtkama i podloškama potrebnim za montažu.   

tip WILO-TOP S 80/15, DN80, 380V, maksimalna 
snaga,P=1800W 

1 

9 Isporuka i montaža cevne armature - u skladu sa 

šemom instalacije         

Ventila/Slavine "Tieme-Etaz" ( ili drugi odgovarajucih 
karakteristika i         

parametara) za grejni krug toplotne pumpe.         

Kuglasti ventil, prirubnički KPC K, DN125/16 ( sa 
kontra prirubnicom) kom 5     

Kuglasti ventil DN100/16 sa navojnim priključkom kom 1     

Nepovratni ventil NV100/16 , sa prirubnicama i kontra 
prirubnicama kom 1     

Regulacioni ventil sa kosim vretenom VFC 100/16 

Oventrop sa prirubnicama i kontra prirubnicama kom 1 

    

    

Kuglasti ventil DN80/16, sa navojnim priključkom kom 1     

Nepovratni ventil NV80/16, sa navojnim priključkom kom 1     

Regulacioni ventil sa kosim vretenom ,VFC 80/16 

Oventrop sa prirubnicama i kontra prirubnicama kom 1 

    

    

10 Isporuka i montaža Sigurnosnog ventila 2 1/2" Rasteli 
( ili drugi  

kom 2     

odgovarajućih karakteristika). Pritisak otvaranja 

P=3bara, DN65. 

Ventil se isporučuje sa kontra prirubnicom i svom 
opremom  

potrebnom za spajanje. 

11 Isporuka i montaža ozračnih lonaca dimenzija fi 
100x200, 

kom 2     

i ispusnim ventilom DN15 i sa cevi fi20,3x2, dužine 

2m 

Na ozračnim loncima se postavljaju automatske ozrake 
DN15. 

12 Isporuka i montaža ozračne posude sa ventilom 

CALEFFI ( ili drugi odgovarajućih karakteristika i 

parametara)  kom 6     

13 Isporuka i montaža cevne armature - u skladu sa 

šemom instalacije za vodovodnu instalaciju bunara: 

        

        

Kuglasti ventil DN100/16 sa navojnim priključkom kom 1     

Nepovratni ventil NV100/16 , sa prirubnicama i kontra 

prirubnicama kom 1     

Regulacioni ventil sa kosim vretenom VFC 100/16 

Oventrop sa prirubnicama i kontra prirubnicama kom 1 

    

    

Hvatač nečistoće za bunarsku vodu HN100,NP16 , sa 
prirubnicama i i kontra prirubnicama kom 1 

    

    

Kuglasti ventil DN80/16, sa navojnim priključkom kom 1     

Nepovratni ventil NV80/16, sa navojnim priključkom kom 1     

Regulacioni ventil sa kosim vretenom ,VFC 80/16 

Oventrop sa prirubnicama i kontra prirubnicama kom 1 
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Hvatač nečistoće za bunarsku vodu HN80,NP16 , sa 
prirubnicama i i kontra prirubnicama kom 1 

    

    

14 Isporuka i montaža cevne kanalizacione armature - u 

skladu sa šemom  instalacije za vodovodnu instalaciju 

bunara:         

Nepovratni ventil kanalizacioni NV 160/16 kom 2     

Nepovratni ventil kanalizacioni NV 110/16 kom 2     

Redukcija za Pe cevi R 160/110 kom 2     

15 Isporukai montaža mernih instrumenata: 

kom 4     

Manometar - D63, pritisak 0-10 bara, SISTEM ( ili 
drugi odgovarajućih 

karakteristika i parametara) 

16 Termometar- satni 80 temperaturnog opsega 0-120 ˚C 
SISTEM ili drugi odgovarajućih karakteristika i 

parametara)  kom 4     

17 Iskop kanalskog cevnog voda od podstanice do bunara. 
Širina 0,6m. Dubina 0,8m. m3 43.2     

Zatrpavanje kanalskog cevnog voda od podstanice do 

kolektorskog polja. Širina 0,6m. Dubina 0,8m. m3 43.2     

18 Hladna proba čvrstoće i nepropusnosti na pritisak od 6 

bara, pri čemu pritisak ne sme opasti, niti sme biti 

kvašenja spojeva paušal 1     

19 Pripremno završni radovi, transportni troškovi, kao i 

ostali  pomoćni radovi. paušal 1     

20 Građevinski radovi na probijanju otvora za vrata i 
prozor na prostoriji u  

kpl 1     

koju se smešta toplotna pumpa. 

Nabavka i ugradnja PVC vrata sa termoizolacionim 
staklom dimenzija  

100x205cm. Isporuka i ugradnja PVC prozora 

zastakljenog sa 

 termoizolacionim staklom dimenzija 140x140cm. 

Nakon ugradnje izvršiti građevinsko sređivanje otvora 

gde je ugrađena  

stolarija. 

21 
Isporuka i polaganje regala i napojnog kabla PP00A 

4x120mm2 do RO-K ormana  približno 60 metara paušal 1     

22 Metalni razvodni orman RO-1 dim. 600x800x250mm 
sa sledećom ugrađenom opremom:         

grebenasti prekidač G100-10 kom 1     

kompaktni prekidač 100A kom 2     

kompaktni prekidač 16A kom 3     

pomoćni montažni materijal paušal 1     

23 Izrada kablovskih trasa unutar i izvan objekta paušal 1     

24 

Isporuka i polaganje sledećih tipova kablova:         

PP00A 4x70mm2 m 20     

PP00A 4x50mm2 m 20     

PP00-Y 4x4.0mm2 m 120     

Signalni kabel m 100     

25 Povezivanje opreme na instalaciju sa pomoćnim paušal 1     
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materijalom 

26 Pomoćni material paušal 1     

27 Ispitivanje instalacije i puštanje pod napon paušal 1     

UKUPNА CENA bez PDV:    

IZNOS PDV:   

UKUPNА CENA sa PDV:    

 

 

 
 

 

 
 

Датум                            М.П.                                  Понуђач 

 
_____________________                                                         __________________________ 

 

 
 

Напомена: 

     Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене 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 структуре 

цене. 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки понуђени предмет јавне 

набавке, по позицијама; 
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки понуђени предмет јавне 

набавке, по позицијама  

- у обележено поље под називом „укупна цена без ПДВ“ уписати укупну цену без ПДВ за све 
понуђене позиције из предмете јавне набавке и то тако што ће сабрати укупне цене без ПДВ  

- уписати износ ПДВ који се обрачунава на укупну цену за предмет набавке без ПДВ; 

- уписати укупну цену са ПДВ,  
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ОБРАЗАЦ - 4 

 

 

 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, у поступку ЈНМВ бр.  05/2017 Понуђач :  
 

 

____________________________________________________________________________ 

 (навести назив и седиште понуђача) 
 

прилаже структуру трошкова насталих приликом припреме понуде: 

 

 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

 

1. 

  

 

2. 

  

 
3. 

  

 

 

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. 

 

              Датум Понуђач 
М. П.  

______________________                                                                 _____________________ 

 

Напомена: 

 Достављање овог обрасца није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ - 5 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, у поступку ЈНМВ бр. 05/2017 понуђач:   

 

 
 

            ________________________________________________________________________ 

 (навести назив и седиште понуђача) 
даје следећу: 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 

          Датум  Понуђач 

 
________________                            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, Изјаву је потребно умножити у потребном броју 

примерака (за сваког учесника у заједничкој понуди). Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, није потребно достављање ове изјаве за 

подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ – 6 

 

 
 

 

Сагласно члану 75.став 2. Закона о јавним набавкама,  у поступку ЈНМВ бр. 05/2017 
 

Понуђач 

 

      ________________________________________________________________________ 
 (навести назив и седиште понуђача) 

даје следећу: 

 
 

ИЗЈАВУ 

 
 

 

При састављању понуде поштовалисмо обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине и немамо забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

 
 

 

          Датум   Понуђач 

 
________________                        М.П.                           __________________ 

 

 
 

 

 
Напомена: 

 Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву је потребно умножити у потребном броју 

примерака (за сваког учесника у заједничкој понуди). Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, није потребно достављање ове изјаве за 

подизвођача. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  26/32 

ОБРАЗАЦ – 7 

 

 
 

СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 
 

  

Референтни 

наручилац 

 

Лице за контакт 

и број телефона 

 

Број и датум 

закључења 
уговора 

Датум 

реализације 

уговора 

 

 

Вредност без 

ПДВ-а 

 

1. 
 

 

 

    

 

2. 
 

 

 

    

 
3. 

 

 

 

    

 
4. 

 

 

 

    

 

5. 
 

 

 

    

Укупна вредностпружених 

услугабез ПДВ-а 

 

 

 
 

Датум М.П. Потпис понуђача 

 

_____________________________                                  _______________________________ 

 

 

Напомена:  

 У случају да понуђач има више од 5 закључених и реализованих референтних уговора образац 
фотокопирати.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, а у ситуацији када два или више чланова групе 

заједнички испуњавају услов који се односи на пословни капацитет, овај образац потребно је 

умножити и  попунити за сваког понуђача из групе понуђача који учествује у доказивању 
испуњености овог услова, а потписивање и оверу обрасца врши  овлашћено лице тог члана 

групе понуђача. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, није потребно достављање овог обрасца за 

подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ – 8 

 

 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 

 
 
Наручилац услуга: ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
          (назив и седиште нарачиоца) 

 

Лице за контакт наручиоца:      ________________________________________________ 
                                                               (име, презиме,  контакт телефон) 

 

Овим путем потврђујем да је _________________________________________________ 

                                                                    (навести назив и седиште понуђача)  

за наше потребе пружио услуге 

 

............................................................................................................................. ...........................   
                                                  (навести предмет референтног уговора)  

у уговореном року, обиму и квалитету. 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДатумМ.П. Потпис наручиоца услуга 

_____________________________                                     _____________________________ 

 

Напомена: 
У случају више доказа образац фотокопирати. 

 

 

Број и датум  
закључења уговора 

 

Датум реализације 

уговора 

 

Вредност без ПДВ-а 
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ОБРАЗАЦ – 9 

 
Сагласно захтевима из конкурсне документације ЈНМВ бр. 05/2017,  

Понуђач 

 

      ________________________________________________________________________ 
 (навести назив и седиште понуђача) 

даје следећу: 

 

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским 
капацитетом захтеваним предметном јавном набавком, односно да на дан подношења понуде има у 

радном односу, следећа потребна лица која ће бити ангажована ради извршења уговора: 

 
Ред. 

бр. Захтевани кадровски капацитет 
Број Лиценци / Уверења / 

Сертификата 

Врста и степен 

стручне спреме 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 
                 Датум М.П.                    Потпис понуђача     

_____________________________                                  _______________________________ 
 
Напомена:  

Уз ову изјаву потребно је приложити:  

 Фотокопија докумената: М образацаза лица у радном односу, Уговора о раду, важећих лиценци са 

потврдама о важењу истих, сертификата заваривања и уверење о стручном оспособљавању  

 Уколико понуду подноси група понуђача, а у ситуацији када два или више чланова групе заједнички 

испуњавају услов који се односи на кадровски капацитет, овај образац потребно је умножити и  

попунити за сваког понуђача из групе понуђача који учествује у доказивању испуњености овог услова, 

а потписивање и оверу обрасца врши  овлашћено лице тог члана групе понуђача. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, није потребно достављање овог обрасца за 

подизвођача 
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ОБРАЗАЦ – 10 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 05/2017 

Закључен између: 
1. Oсновна школа“Бранко Радичевић“Вука Караџића 20, 25240 Стапар, ПИБ: 100607900, 

Матични број: 08013071,кога заступа директор мр Јелена Милић (у даљем тексту: 

НАРУЧИЛАЦ) 
и 

 

2. ___________________________________________________ из _________________, ул. 
__________________________, бр.____, матични број: _______________, ПИБ: 

________________, текући рачун: ___________________________, кога заступа 

__________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача -  биће 

наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде] (у даљем тексту: Пружалац услуге)  
2а)____________________________________________из _________________, улица 

 ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога 

заступа ____________________________, (члан групе понуђача или подизвођач) 
2б)__________________________________________из____________________, улица 

 ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,  

кога  заступа ____________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)  
 

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 

 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 

Србије“ бр.124/2012, 14/15, 68/15), спровео  поступак набавке услуга – САНАЦИЈА И 

ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА  

 

- да је Понуђач доставио понуду бр._______________ од ___________ године, евидентирану код 

Наручиоца под бројем __________ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни 
је део овог уговора; 

- да је Наручилац, Одлуком о додели уговора бр.________ од _________. године изабрао Понуђача за 

– САНАЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА  

, по спроведеном поступку ЈНМВ бр. 05/2017 

 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је  САНАЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ОБЈЕКТА  

Активности које чине предмет Уговора одређене су по врсти, обиму и техничким карактеристикама  

спецификацијом понуде Извођача бр._________________ од _____________.године, и техничким 
спецификацијама предметне набавке, који су саставни део Уговора. 

 

Члан 3. 
Вредност предмета уговора износи_____________________ динара без ПДВ. 

Вредност обрачунатог пореза на додату вредност износи _____________ динара, што укупно 

износи______________динара. 
 

 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на следећи начин: 

 

У законском року од 45 дана од извршења уговора и испостављања рачуна. 
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Наручилац се обавезује да у року до _______календарских дана од дана пријема исправно 

испостављаног рачуна, сагласно Записнику о пруженим услугама, изврши исплату на рачун 

Изршиоца услуга бр._______________________  који се води код банке _________                            . 

 

Члан 5. 

Извођач  се обавезује да услугу из члана 2. овог уговора изврши у свему под условима из конкурсне 
документације и прихваћене понуде. 

Сматра се да је извршена адекватна услуга када овлашћена лица Наручиоца и Извођача  потпишу 

Записник о примопредаји изведених радова, чиме се врши квалитативан и квантитативан пријем 

услуге која је предмет Уговора.  
Под квалитативним и квантитативним пријемом услуге подразумева се извршење услуге из предмета 

Уговора, по спецификацији, обиму и техничким карактеристикама из усвојене понуде. 

Ако услуга коју је Извођач пружио Наручиоцу неадекватна односно не одговара неком од елемената 
садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Извођач одговара по свим законским 

одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. 

 

Члан 6. 

Место пружања услуга је локација Наручиоца – Основна школа “Бранко Радичевић“, Вука Караџића 

20, Стапар 

 
Рок извршења услуге је 30 дана од дана увођења у посао. 

. 

Члан 7. 
Извођач даје гаранцију на квалитет пружених услуга у трајању ______ месеци од дана када је 

извршен примопредаја извршених радова. 

 

За сво време трајања гарантног рока Извођач  је дужан да о свом трошку отклони све недостатке за 
које се обострано утврди да су проузроковани искључиво његовом кривицом. 

Рок за отклањање уочених недостатака утврђују Наручилац и Извођач услуге споразумно. У случају 

да Извођач не поштује заједнички утврђени рок за отклањање недостатака, Наручилац може 
ангажовати треће лице о трошку Извођача. 

 

Члан 8. 
Кao срeдствo финaнсиjскoг oбeзбeђeња Извођач приликoм закључивања угoвoрa мора приложити а 

најкасније у року од 5 дана од дана потписивања: 

 

1.  Блaнкo сoлo мeницу за добро извршење посла сa клaузулoм бeз прoтeстa и извeштаја, пoтписaну 
oд стрaнe овлашћеног лица, кojу Наручилац мoжe дaти нa нaплaту  у случajу дa Извођач  нe испуни 

свe свoje oбaвeзe из угoвoрa блaгoврeмeнo и квaлитeтнo. 

Уз мeницу Пружалац услуге  прилaжe и мeничнo oвлaшћeњe на износ од 10% од вредности уговора 
без ПДВ, у кoмe стojи дa мeницу дaje бeзуслoвнo и нeoпoзивo са роком важности који је дужи  30 

дана  од  истека  рoкa зa пружање услуга, a дa eвeнтуaлни прoдужeтaк тoг рoкa  имa зa пoслeдицу и 

прoдужeњe рoкa вaжeњa мeницe  и мeничнoг oвлaшћeњa зa исти брoj дaнa зa кojи ћe бити прoдужeн 
рoк зa зaвршeњe oбaвeзa пo угoвoру. 

 

2. Блaнкo сoлo мeницу за откањање грешака у гарантном року са меничним овлашћењем са 

клаузулом без протеста у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице 
без протеста са меничним овлашћењем мора бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац 

ће уновчити меницу без протеста са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року 

у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

 

Уз мeнице Извођач прилaжe кoпиjу кaртoнa дeпoнoвaних пoтписa, OП oбрaзaц сa вaжeћим пoдaцимa 

o лицимa кoja су oвлaшћeнa зa пoтпис мeницe и зaхтeв зa рeгистрaциjу мeницe у Рeгистaр мeницa и 
oвлaшћeњa Нaрoднe бaнкe Србиje. 
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Члан 9. 
Сагласно овом уговору Извођач  се обавезује: 

- да активности из предмета Уговора изведе у свему сагласно законским прописима, нормативима и 
стандардима за ову врсту посла, уз ангажовање капацитета наведених у понуди; 

- да обезбеди стручну радну снагу (довољан број обученог особља) опрему и алате неопходне за 

благовремено и квалитетно извршење послова из предмета Уговора; 
- да се придржава свих обавеза предвиђених техничким спецификацијама и конкурсном 

документацијом предметне набавке. 

 

Посебне обавезе Наручиоца: 
- да обезбеди и преда Извођачу техничку документацију потребну за извођење активности из 

предмета Уговора; 

- да писаним путем обавести Извођача о лицу одређеном за вршење надзора над вршењем активности 
из предмета Уговора. 
 

Члан 10. 

Извођач је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући 
прописе о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. 

Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од 
специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченогискуствa, 
неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача,  трећа лица и имовина. 

 

Члан 11. 

Овај уговор се може раскинути једнострано, писменим путем, уз отказни рок од 30 дана. 

 Уговорне стране су сагласне да у отказном року измире све доспеле обавезе.  

Овај уговор се може раскинути и споразумно. 

 

Члан 12. 

Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уговорне стране се обавезују да све спорове реше мирним путем, а уколико се на тај начин настали 

спор не може решити, одрђује се месна надлежност привредног Суда у Сомбору. 

 

Члан 13. 
Уговор ступа на снагу  даном потписивања од стране овлашћених лица. 
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица 

уговорних страна. 
Саставни део овог уговора је Понуда бр.  

Овај уговор се закључује у четири(4) истоветна примерка, од којих по два(2) задржава свака уговорна 

страна 
 

Извођач  НАРУЧИЛАЦ 

   

____________________ М.П.                   М.П. ____________________ 
име и презиме                              ДИРЕКТОР 

 

Напомена: 

     Са изабраним понуђачем ће бити закључен уговор према овом моделу уговора и условима 
из понуде.  

 Модел уговора понуђач треба да попуни, потпише, овери печатом и достави уз понуду, чиме 

потврђује да се слаже са предложеним моделом уговора.  

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

модел уговора 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 модел уговора. 
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ОБРАЗАЦ – 11 

 

 
 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ МЕСТА И УВИДА У СТАЊЕ ПРОСТОРИЈА НАРУЧИОЦА 

 

 

Овлашћено лице _________________________________________________________испред 

 

потенцијалног понуђача___________________________, са седиштем у 
 

______________________,    дана ________________2017. године, обишло је и детаљно извршило 

увид места које је предмет  ЈНМВ бр.  05/2017, а ради учествовања у поступку јавне набавке радова – 
санација и побољшање екергетске ефикасности објекта, објављене на Порталу Управе за јавне 

набавке. 

 
 

 

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача: 

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

 
 

 

 

 
 

Датум: ____________________ 

 
 

 ПРЕДСТАВНИК НАРУЧИОЦА: 

 
М.П  

 

Милана Главаш, секретар школе 

 
 

Напомена: 

 
Ради сагледавања обима радова и сачињавања адекватне понуде, понуђачи могу о свом 

трошку да изврше обилазак локације где се изводе предметни радови. Пријаве се подносе најкасније  

један ради дан пре планираног обиласка локације путем e-mail-a: osbrankoradicevicsta@mts.rs . 
Обилазак ће се обавити на дан 4. септембра 2017. у периоду  од  9 до 13 часова. 
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