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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15
у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/13 и 104/13) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 104/13 од 27.11.2013. године), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 30/2016, деловодни број1096/16 и Решења о образовању комисије
за јавну набавку1097/16 од 21.06.2016.године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – материјал за домаћинство и угоститељство
ЈН бр. 30/2016
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци

3

Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и
сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

3

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

8

VI

Образац понуде

20

VII

Модел уговора
Образац изјаве да је поштовао обавезе из чл.75. и чл.76.
Закона

29

IX

Образац трошкова припреме понуде

34

X

Образац изјаве о независној понуди

35

XI

Образац о поштовању прописа

36

II

III

4

6

IV

VIII
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ ГЕЈЗЕР“ СИЈАРИНСКА БАЊА ,

ул. Краља Милана бр.16, 16246 Сијаринска бања ,
www.gejzer.rs
ПИБ: 101465084, МБ:07207883
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 30/2016 је набавка добара- материјал за домаћинство и
угоститељство
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Контакт: службеник за јавне набавке Пуреновић Перица javnenabavkegejzer@gmail.com
сваког радног дана (понедељак – петак) од 7 до 14 часова.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/2016 је материјал за домаћинство и угоститељство
– ознака из општег речника набавке – 33761000; 33711900; 24960000; 39831200

2. Партије
Предмет набавке је обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
За потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „ ГЕЈЗЕР“ Сијаринска бања , потребно
је извршити испоруку материјала сукцесивно.
Материјал мора бити испоручен на адресу: Специјалне болнице за рехабилитацију

„ ГЕЈЗЕР“ Сијаринска бања ,ул. Краља Милана бр.16, 16246 Сијаринска бања, у
договору са наручиоцем.
ПАРТИЈА: 1
рб

Врста робе

ЈМ

ком

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сапун за руке у кесици 15гр
Прашак за веш 3/1кг
Прашак за веш 9/1кг
Прашак за веш 12/1кг
Течност за судове фери 1/1 л или одговарајући
Вим прашкасти или одговарајуће - 0,5кг
Вим течни ЦИФ или одговарајуће - 0,5л
Салвете двослојне 33 х 33цм 100% целулоза 35/1
Чачкалице дрвене 100/1
Течност за прање руку 5/1 л
Сунђер за судове Logex 2u1 или одговарајући
Крпа кухињска памучна LOGEX 6 35x37цм
или одговарајућа
Крпа трулекс 3/1
Крпа магична 32 х 32 цм или одговарајућа
Метла велика(штап)5ш сиркова или
одговарајући
Метла мала 5ш сиркова или одговарајући
Жица за суђе
Течност за стакла са пумпицом 0,75 л
Варакина 1/1л
Бреф куглице бц освеживач или одговарајуће
Кеса за смеће 90l 65x90cm 1/10, Fino или
одговарајуће
Кесе за смеће 35l easy pack 50x55cm 1/30 , Fino
или одговарајуће
Санитар 0,75л или одговарајући
Асепсол 5% 1/1 или одговарајући
Аће 1/1 или одговарајући
Доместос 0,750 мл или одговарајући
Сона киселина 18-20% 1/1л

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
пак
ком

7500
20
10
120
600
200
200
2000
400
20
140

ком

140

пак
ком

250
50

ком
ком
ком
ком
ком
ком

50
50
100
300
10
400

ком

150
150

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ком
ком
ком
ком
ком
ком
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ПАРТИЈА: 2
РБ

1

2

ВРСТА РОБЕ
Тоалет папир двослојни за држаче kimberly
clark 11,7x18,6
250/1 листића целулоза
Убруси за руке двослојни за држаче
kimberly clark 21,5 х 21
250/1 листића рециклажа

ЈМ

КОМ

пак

4500

пак

1500

Робу ће примати овлашћено лице од стране наручиоца. Пријему робе ће присуствовати
представник изабраног понуђача.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (чл.75.ст.1. тачка 1), 2), 4), 5) и ст. 2. ЗЈН)
Сваки понуђач у поступку јавне набавке мора доказати следеће обавезне услове:
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 или давања мита, кривично дело
преваре;
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;
4) да има важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издате од надлежног органа –
ЗА ОВУ НАБАВКУ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ДОЗВОЛА;
5) да при састављању понуде поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ У СКЛАДУ СА ЧЛ.80. ЗЈН
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тач 1), 2), 4), и став 2. ЗЈН (детаљно набројани у тачки 1.1. – Обавезни услови).
3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА (ЧЛ.81. ЗЈН)
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),
2), 4) и став 2. ЗЈН (детаљно набројани у тачки 1.1. – Обавезни услови).
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:
4.1. Испуњеност услова из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН правно лице као понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно за установе извод из регистра
надлежног Привредног суда;
2) уверење Основног суда и Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
уверење Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала. За сваког законског заступника правног лица понуђач је дужан да
достави уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према
месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
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Сви докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Сви докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5) Потписана и оверена печатом изјава о поштовању прописа (образац бр. XI). Уколико понуду
подноси група понуђача или се подноси понуда са ангажовањем подизвођача, образац бр. XI.
(изјава о поштовању прописа) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом, а у случају ангажовања подизвођача мора бити
потписана и од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.
Понуђач може испуњеност обавезних услова из тачке 1.1. од 1) до 3) доказати прилагањем
потписане и печатом оверене изјаве: „Изјава о испуњености услова“ (Изјава бр. VIII.)
Наручилац задржава право провере података.
4.2. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра;
2) уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према месту
рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Доказ из ове тачке не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Сви докази из ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Потписана и оверена печатом изјава о поштовању прописа (образац бр. XI). Уколико понуду
подноси група понуђача или се подноси понуда са ангажовањем подизвођача, образац бр. XI.
(изјава о поштовању прописа) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом, а у случају ангажовања подизвођача мора бити
потписана и од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.
Понуђач може испуњеност обавезних услова из тачке 1.1. од 1) до 3) доказати
прилагањем потписане и печатом оверене изјаве: „Изјава о испуњености услова“
(Изјава бр. VIIIa.)
Наручилац задржава право првеоре података.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Докази о испуњености обавезних услова, у случају да су на страном језику, морају се
доставити оверени од стране судског тумача.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН (Изјава бр. VIII Конкурсне
документације), наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија
је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није
дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог
понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки. Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од5 (пет) дана, не достави напред
наведене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа и то: извода из регистра Агенције за привредне регистре (који је доступан на
интернет страни www.apr.gov.rs). Уколико понуђач не доставља одређени доказ из наведеног
разлога, неопходно је да у обрасцу понуде, наведе који доказ не доставља и на којој интернет
страни се исти налази.
Сагласно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) лице које је уписано у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне
регистре (није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова
из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4).
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може 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 понуде, 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 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. ЗЈН, 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.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту –
ЗАКОН, и на основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“
бр. 29/13 oд 29.03.2013. године) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 104/13 oд 27.11.2013. године) у даљем тексту
– ПРАВИЛНИК.
Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима
НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о
јавној набавци.
Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације
које су садржане у конкурсној документацији.
Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које
су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговора
условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик
за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.
1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском
језику.
b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и
документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора
бити сачињена на српском језику.
c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на
другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на
српски или енглески језик.
2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда
мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у
конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део
a. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са
Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава
читко, јасно и недвосмислено:
Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси
тражене податке. Све ставке, (елементе) из обрасца понуде понуђач мора да
попуни, а прилог да потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно
попуњен понуда може бити одбијена као неприхватљива.
Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог
упутства.
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и упутство како
се доказује испуњеност тих услова – Понуђач попуњава наводећи податке о
документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из
чл. 75. и 76. Закона.
Образац изјаве понуђача да испуњава све услове из члана 75. став 1. тачке 1,
2, и 4 ЗЈН – Понуђач попуњава, потписује и оверава.
Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду
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поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима – Понуђач попуњава, потписује и оверава.
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2.
Закона – Понуђач попуњава, потписује и оверава.
Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел
уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ
ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ
ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – Понуђач
попуњава.
Техничке карактеристике – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће
рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене
документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор
недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке
на посебном папиру где ће уписати преостале податке који се односе на
технчке карактеристике.
Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.
Финансијске гаранције – за ову набавку нису предвиђене.
3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење
такве понуде дозвољено
Понуде са варијантама нису дозвољене.
4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
писменим обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о
измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној
коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који
треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.
Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид)
код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда
која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.
Наручилац ће у складу са Законом а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке
обликован у више партија.
6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се
доспела потраживања преносе директно подизвођачу
Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди
наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у
својој понуди, 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.
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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 наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове
подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити
такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача.
У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да
приговори ако потраживање није доспело.
Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у
конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења, односно раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију
надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова. 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 и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди
конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се
повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за
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обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари
у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за
обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама
наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна
за извршење уговора.
8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде
Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде (Образац VI) датом у
конкурсној документацији. Цена дата у понуди мора бити исказана у динарима без
урачунатог ПДВ.
Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице којом се верификује квалитет и
квантитет испоручених добара. Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна
испостављеног по испоруци робе.
Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет)
дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене
фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Цене исказане у понуди су фиксне за све време важења Уговора и накнадно повећање цена,
након закључења Уговора, није дозвољено осим у слућају промена цена на тржишту

које доводе до промене цена на мало у износу од 5 – 10%
Авансно плаћање није предвиђено.
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара)
Испорука робе ће се вршити сукцесивно и иста мора бити испоручена наручиоцу на
адреси: Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања , Краља
Милана бр.16, 16246 Сијаринска бања, у договору са наручиоцем.
Робу ће примити овлашћено лице наручиоца.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) 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.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
8.4 Достављање узорака
Конкурсном документацијом није предвиђена обавеза достављања узорака.
8.5 Марка производа
Понуђач је дужан да при попуњавању Обрасца понуде ОБАВЕЗНО наведе марку,
произвођача траженог производа.
Понуда која не буде имала наведени податак сматраће се неприхватљивом
9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
 Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ.
 На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће (по потреби) да дозволи понуђачу
да цену у понуди искаже у једној страној валути при чему ће навести да ће се за
прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије
на дан када је започето отварања понуда.
 Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страној валути, ако га има,
наведен је у обрасцу понуде конкурсне документације где је наведено и у којој валути
се цене у понуди могу исказати.
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Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са
чланом 92. Закона.

10) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац
У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.
11) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче
Наручилац је дужан да:
a. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве,
у складу са законом, понуђач означио у понуди;
b. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
c. чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у
складу са чланом 14. Закона.
12) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у
поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени законом и да
се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се
обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са
прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе
производе информационих технологија у општој употреби.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
13) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог
подизвођача
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: javnenabavkegejzer@gmail.com или факсом на број 016/
895-153 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
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у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 30/2016“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити
и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда
која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом,
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
14) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију
за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну
објективну проверу оцењивања понуда;
Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања ће уговор о
јавној набавци доделити применом критеријума најниже цене:
Укупна цена се бодује на следећи начин: Максимално број бодова износи 100
За најнижу понуђену укупну цену без ПДВ додељује се 100 бодова.
Сваки следећи бод за понуђену укупну цену без ПДВ, израчунава се по формули :
Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а x 100
Понуђена укупна цена без ПДВ
15) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом;
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.
16) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје
понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном
и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде
17) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе
на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да
се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.
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Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
18) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и
навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева
дужан да уплати таксу одређену Законом
a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона
(у даљем тексту: подносилац захтева).
b. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
c. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail: javnenabavkegejzer@gmail.com или
препорученом пошиљком са повратницом. O поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
d. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока
за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и
квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три 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 члана 149. став 3.
Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда.
 После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке
на Порталу јавних набавки.
e. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
f. Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
g. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од
дана пријема захтева за заштиту права.
h. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о
додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о
јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у
случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
i. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме
активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву
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за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне
набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике
тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне
набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља
Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
j. Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 у поступку јавне набавке
мале вредности.
k. Потврда и извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи
печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-3067884506, 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. Информације о начину уплате
и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.
l. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара.
m. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести
рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2.тачка 5. Закона
уговор ће бити закључен у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.
20) Подаци о обавезној садржини понуде
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације.
21) Начин измене,допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за

рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања,Краља Милана бр.16, 16246
Сијаринска бања, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – материјали за домаћинство
угоститељство, ЈН бр. 30/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – материјали за домаћинство
угоститељство, ЈН бр. 30/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – материјали за домаћинство
угоститељство, ЈН бр. 30/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – материјали за домаћинство
угоститељство, ЈН бр. 30/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” .
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На полеђини коверте или на кутији 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
22) Средства финансијског обезбеђења
За ову набавку нису предвиђена средства финансијског побезбеђења.
23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је
предмет јавне набавке обликован у више партија
a. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија понуђач је дужан да у
понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене
партије, како би се омогућило оцењивање сваке партије посебно.
b. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати целокупну партију.
c. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
24) Рок важења понуде
Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не
може бити краћи од 30 (тридесет) 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. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће
се у писаном облику.
25) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити
закључењу уговора
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза
понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о
реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације
потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног
органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о
раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на
извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи,
односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне
набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама
Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
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27) Трошкови
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.
28) Преузимање конкурсне документације
Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.
Документација може бити преузета и директно код Наручиоца на адреси: Специјална

болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања,Краља Милана бр.16, 16246
Сијаринска бања, трећи спрат, служба за јавне набавке, сваког радног дана од 7-15 часова.
29) Паковање и достављање понуде
 Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и
означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву
одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
 На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што
омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи
неблаговременом.
 Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном
доставом на адресу:

Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања
Краља Милана бр.16, 16246 Сијаринска бања
са назнаком:
Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 30/2016
Материјал за домаћинство и угоститељство – НЕ ОТВАРАТИ
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
30) Јавно отварање понуда НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку
рока за подношење понуда, односно 07 . јула 2016.године у 12:15 часова у просторијама
службе за јавне набавке, други спрат , Краља Милана бр.16, 16246 Сијаринска бања.
Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику
комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје
обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.Овлашћени
представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом
отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању
понуде.Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени
представници понуђача који преузимају примерак записника. Присутни овлашћени
представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.
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31) Интегритет поступка
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао
супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио
неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења
на шта се у понуди обавезао.
32)Одлука о додели уговора
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора,
у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана отварања
понуда.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се
уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у
изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији
Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума,
одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка
34) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономне или локалне самоуправе где се могу добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.
- Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Министарства финансија и
привреде, Пореске управе, Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл:
press@poreskauprava.gov.rs;
- Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства енергетике, развоја
и заштите животне средине, Агенција за животну средину Руже Јовановића 37а, 11160,
Београд, мејл: office@sepa.gov.rs;
- Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина број 11, 11000
Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs
35) Упозорење
У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би
могле унапред одредити избор одређене понуде.
У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу
започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде
испуњен.
У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни спроводити
поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би
могли утицати на непристрасност комисије.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – материјала
за домаћинство и угоститељство, ЈН број 30/2016 партија бр.1
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:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат учешћа
подизвођача/подиспоручиоца у
предметној јавној набавци
Део предмета набавке који се врши преко
подизвођача/подиспоручиоца

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ЈН мале вредности за набавку добара – материјала за домаћинство и угоститељство
рб

врста робе

ЈМ

ком

1
2
3
4

Сапун за руке у кесици 15гр
Прашак за веш 3/1кг
Прашак за веш 9/1кг
Прашак за веш 12/1кг
Течност за судове фери 1/1 л
или одговарајући
Вим прашкасти или
одговарајуће - 0,5кг
Вим течни ЦИФ или
одговарајуће - 0,5л
Салвете двослојне 33 х 33цм
100% целулоза 35/1
Чачкалице дрвене 100/1
Течност за прање руку 5/1 л
Сунђер за судове Logex 2u1
или одговарајући
Крпа кухињска памучна
LOGEX 6 35x37цм или
одговарајућа
Крпа трулекс 3/1
Крпа магична 32 х 32 цм или
одговарајућа
Метла велика(штап)5ш сиркова
или одговарајући
Метла мала 5ш сиркова или
одговарајући
Жица за суђе
Течност за стакла са пумпицом
0,75 л
Варакина 1/1л
Бреф куглице бц освеживач
или одговарајуће
Кесе за смеће 35l easy pack
50x55cm 1/30 , Fino или
одговарајуће
Кеса за смеће 90l 65x90cm
1/10, Fino или одговарајуће
Санитар 0,75л или
одговарајући
Асепсол 5% 1/1 или
одговарајући
Аће 1/1 или одговарајући
Доместос 0,750 мл или
одговарајући
Сона киселина 18-20% 1/1л

ком
ком
ком
ком

7500
20
10
120

ком

600

ком

200

ком

200

ком
ком
пак

2000
400
20

ком

140

ком

140

пак

250

ком

50

ком

50

ком
ком

50
100

ком
ком

300
10

ком

400

ком

150

ком

150

ком

600

ком
ком

150
20

ком
ком

250
60

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Јединична
цена без ПДВ

Укупна цена
без ПДВ
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УКУПНО БЕЗ ПДВ:
ВРЕДНОСТ ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ:

Услови и рок плаћања

__________ од дана пријема рачуна,
испостављеног по верификованој испоруци добара

Рок важења понуде (мин.30 дана)

_______________ дана од датума отварања понуда

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – материјала
за домаћинство и угоститељство, ЈН број 30/2016 партија бр.2
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:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат учешћа
подизвођача/подиспоручиоца у
предметној јавној набавци
Део предмета набавке који се врши преко
подизвођача/подиспоручиоца

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ЈН мале вредности за набавку добара – материјала за домаћинство и угоститељство
рб

врста робе

Тоалет папир двослојни за
држаче kimberly clark 11,7x18,6
1 250/1 листића 100% целулоза
Убруси за руке двослојни за
држаче kimberly clark 21,5 х 21
2 250/1 листића рециклажа

ЈМ

ком

пак

4500

пак

1500

Јединична
цена без ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

Марка производа

УКУПНО БЕЗ ПДВ:
ВРЕДНОСТ ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ:

Услови и рок плаћања

__________ од дана пријема рачуна,
испостављеног по верификованој испоруци добара

Рок важења понуде (мин.30 дана)

_______________ дана од датума отварања понуда

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о набавци материјала за домаћинство и угоститељство
по јавној набавци бр.30/2016
Закључен дана: _____________2016. године, између:
1.

Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања , Краља Милана
бр.16, 16246 Сијаринска бања (у даљем тексту: Купац)

_________________________________________________ ПИБ:_____________ МАТ.
БР.________________ ( у даљем тексту: Продавац), кога заступа ________________
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:
а) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа
са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.
2.

Основ уговора: бр. Јн 30/2016
Број и датум одлуке о додели уговора:____________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од ________________ 2016. године
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Продавац се обавезује да према условима из овог Уговора испоручи Купцу, а Купац се обавезује да
преузме и плати Продавцу робу према прихваћеној понуди бр. __________ од _________20__. године,
Продавца: ______________________________ за испоруку материјала за домаћинство и угоститељство
за партију ____________, која чини саставни део овог Уговора.
Укупна вредност робе за 2016. годину за испоруку роба из члана 1. став 1. овог Уговора је ____________
динара (словима:______________________________)
без пореза на додату вредност, односно
___________динара са ПДВ-ом, а за период од дана закључења овог Уговора до 30.06.2017. године,
односно током трајања овог уговора. Продавац се обавезује да испоручује робе, у количини која се
објективно предвиђа као потребна за период за који се Уговор закључује.
Купац задржава право да у току трајања овог Уговора, а у оквиру укупне количине појединих роба,
изврши прерасподелу количине према својим потребама.
На испоручене робе Продавац ће посебно обрачунати и исказати порез
отпремницама и фактурама, у складу са законским прописима.

на испостављеним

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Продавац се обавезује да испоруку врши сукцесивно , према потребама наручиоца, а према претходној
добијеној наруџбенице путем факса или мејла и то у року од 24 часа, радним данима у времену од 8,00
до 13,00 часова .
Датумом испоруке сматра се датум на отпремници, коју је Купац дужан да потпише приликом пријема
робе.
Продавац је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив робе, паковање, број комада,
контролни број.
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Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће Продавац
доставити купцу у законском року.
Члан 3.
Роба се испоручује ФЦО магацин Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања ,
Краља Милана бр.16, 16246 Сијаринска бања .
Члан 4.
Роба се испоручује, свежа на почетку рока употребе у возилима која су предвиђена за транспорт ове
врсте роба.
КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 5.
Продавац гарантује да ће роба из члана 1. овог Уговора одговарати прописаним и прихваћеним
стандардима и бити здравствено и хигијенски исправна.
Уколико се на роби која је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или неисправност,
Продавац је дужан да изврши замену рекламиране робе.
У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о
рекламацији испоручи нову робу одговарајућег квалитета или замени робу на којој је утврђен недостатак
новим, а уколико то не учини Купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Члан 6.
Писмени приговор на квалитет и количину Купац је дужан да истакне Продавцу одмах код момента
преузимања робе, а за скривене недостатке одмах на дан сазнања.
Члан 7.
Купац задржава право да, у случају сумње, на терет Продавца изврши неопходне контроле исправности
намирница, у овлашћеној установи у месту седишта Купца, а такву робу да одмах врати Продавцу, уз
обавезу Продавца да му достави исправну робу.
ЦЕНА
Члан 8.
Плаћање се врши по ценама из понуде, у року од 45 дана, од дана пријема рачуна за испоручену робу,
вирмански на жиро- рачун Продавца бр.____________________ код Банке ___________________.
Цена је на паритету ФЦО складиште купца.
Члан 9.
Испоручилац добара је сагласан да гарантује цену производа утврђену у понуди бр._________ од
________ 2016. године, за период важења овог Уговора. Цене током трајања уговота могу се кориговати
споразумно по протеку рока важења понуде искључиво због објективних разлога, и то:
Цене из понуде не могу се мењати током важења понуде дана, а након тога евентуална промена
уговорене цене вршиће се у договору уговорних страна и регулисаће се Анексом уговора.
Цене током трајања уговора се могу кориговати по истеку рока важења понуде искључиво због
објективних разлога.
Промена уговорене цене на више дозвољава се само у слућају промена цена на тржишту које доводе до
промене цена на мало у износу од 5 – 10%.
Продавац је дужан да уз захтев који упућује Купцу за корекцију цена достави, као доказ, Извештај Завода
за статистику о кретању (порасту) цена и висини просечне тржишне цене намирница за које се тражи
повећање, или оверени властити произвођачки ценовник или оверени званични ценовник произвођача
или добављача који су наведени у достављеној и прихваћној понуди.
Промена цена на бази критеријума из претходног става утврђује се посебним договором између
уговорних стана, а пре испоруке робе на коју се промена цена односи.
Уколико уговорне стране не постигну договор сагласно одредби претходног става, наручилац задржава
право раскида уговора без штетних последица по себе.
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Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена садржи назив,
списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном ценом и новом ценом, датум примене нове
цене, кратко образложење разлога повећања односно смањења цена и одговарајуће доказе.
Захтев за промену цена подноси се најмање 7 дана пре намераване промене цена, највише једном
месечно.
Члан 10.
Купац ће Продавцу на име испоручених роба из члана 1. овог Уговора вршити уплату финансијских
средстава сукцесивно у складу са чланом 8. овог Уговора.
Члан 11.
Приликом потписивања овог Уговора продавац предаје купцу, као гаранцију за добро извршење посла,
безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко меницу број ____________.
Потписом овог уговора Продавац даје своју безусловну сагласност Купцу да може реализовати
депоновану бланко меницу у случају да не изврши било коју своју обавезу из Уговора која се односи на
уговорену цену, квалитет, квантитет испоручене робе, као и утврђене рокове а такође је сагласан да купац
у наведеним случајевима има право и на једнострани раскид уговора и наплату уговорне казне у
вредности од 10% од укупне уговорене цене.
Купац има обавезу да на писани захтев Продавца врати нереализовану меницу и то у року од 3 дана од
дана пријема захтева а по истеку рока важења менице.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним путем у случају неизвршења
уговорених обавеза Продавца.
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана када Продавац прими обавештење о
раскиду уговора од стране Купца.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Трошкови осигурања робе до магацина Купца из члана 3. овог Уговора падају на терет Продавца.
Члан 14.
На односе који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 15.
Уговор је закључен на период од ___________2016. године до 30.06.2017.године, односно до окончања
поступка предметне јавне набавке код Наручиоца за 2017. годину.
Члан 16.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених заступника
уговорних страна.
Члан 17.
Уговорене стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог Уговора превасходно у
духу разумевања и пријатељских односа.
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у Лесковцу .
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 2 (два) примерка за
своје потребе.
ПРОДАВАЦ
Име и презиме овлашћеног лица
__________________________
М.П.

КУПАЦ
Име и презиме овлашћеног лица
_________________________
М.П.
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НАПОМЕНА:
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином
модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења
заједничке понуде, 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 оверити печатом модел уговора.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
У складу са чланом 77. став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као законски заступник
понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Понуђач___________________________________________________________ матични
број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за
ЈНМВ бр. 30/2016, и то да :
привредни субјекат чије сам законски заступник испуњава следеће обавезне услове
дефинисане конкурсном документацијом за јавну набавку – материјала за домаћинство и
угоститељство, ЈНМВ бр. 30/2016 и то да :
1) је привредни субјекат регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) привредни субјекат и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) привредни субјекат измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Датум

_____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

______________________________

Напоменa:
У случају недоумице о томе да ли понуђач или сваки понуђач из Групе понуђача испуњава
неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе
одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
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1.2 Образац изјаве подизвођача испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач___________________________________________________________матични
број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за
ЈНМВ бр.30/2016, и то да:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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 или давања мита, кривично дело
преваре;
3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или
стране државе ако има седиште на њеној територији;

Напомена:
У случају недоумице о томе да ли подизвођач испуњава неки од услова одређених
документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе
којима потврђује испуњеност услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког
подизвођача посебно.

Датум:

______________

М.П.

Потпис подизвођача

______________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15)
и чл. 2. ст. 1. тачка 10) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“
бр.29/13), достављамо:

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара: материјала за домаћинство и угоститељство, ЈНМВ бр. 30/2016
Р.б
р.
1.

2.
3.

Трошкови

цена без ПДВ-а
(дин.)

цена са ПДВ-ом
(дин.)

трошкови израде узорка или
модела у складу са траженом
техничком спецификацијом
наручиоца
трошкови прибављања
средстава обезбеђења
укупан износ за припрему
понуде (1.+2.)

Напомена:
 предметни образац попуњавају само понуђачи који су имали наведене трошкове и који
траже да их наручилац надокнади, у случају обуставе предметног поступка јавне набавке из
разлога који су на страни наручиоца;
 остале трошкове у вези са припремањем понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити накнаду за исте.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15)
и чл. 2. став 1. тачка 11) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“
бр.29/13) дајемо следећу:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да понуду за јавну набавку
добара: материјала за домаћинство и угоститељство, ЈНМВ бр. 30/2016, подносимо
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

_____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

______________________________

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилацће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, 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 или се подноси понуда са подизвођачима,Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом и од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

- да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да немам забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

____________________

М.П

.Потпис понуђача

_________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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