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На основу члана 32.и 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН и члана 6.Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова ''Сл. гласник РС'' бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке (1141/2019 од 28.06.2019. године)
и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (1140/2019 од 28.06.2019.
године.), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
Поглавље

Назив поглавља

Страна

Позив за подношење понуда

3

I

Општи подаци о јавној набавци

7

II

Подаци о предмету јавне набавке

8
8

V

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке 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

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

15

VII

Образац понуде

25

VIII

Модел уговора

30

IX

Образац структуре цене са упутством како да се попуни

35

X

Образац трошкова припреме понуде

36

XI

Образац изјаве о независној понуди

37

XII

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН

38

XIII

Образац изјаве о испуњењу услова из чл.75 и 76 ЗЈН

39

XIV

Образац изјаве о поштовању обавеза

42

XV

Образац изјаве о у вези коришћења патената и пр.ин.св.

43

XVI

Образац меничног писма – овлашћења

III
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
Адреса: Краља Милана бр. 16., 16246 Сијаринска Бања
www.gejzer.rs

МАТИЧНИ БРОЈ: 07207883, ПИБ: 101465084
На основу члана 60.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама ((„Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015)) Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер",
Сијаринска бања објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга, израде
пројектнe документације - израда пројектно-техничке документације за
прву фазу радова на изградњи СПА центра "Сијарина".
Наручилац Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер", Сијаринска
бања, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у
складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности,
набавка услуга,4/2019
Понуда мора бити у целости припремљена у складу са конкурсном документацијом и
мора да испуњава све услове у поступку јавне набавке поЗЈН.
1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Пун назив наручиоца
Адреса наручиоца

Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер"
Сијаринска Бања
Краља Милана 16., 16246 Сијаринска Бања

Матичан број

07207883

Порески идентификациони број (ПИБ)

101465084

Шифра делатности

8610

Број текућег рачуна

840-427661-67

Телефон

016/895-153

Факс

016/895-153

Е-mail

gejzer@post.com

Интернет адреса:

www.gejzer.rs

Средства су предвиђена Финансијским планом за 2019.годину.
Редни број у плану набавки за 2019 годину 1.2.2.
Назив и ознака из општег речника набавке: 71220000 Услуге
пројектовања Уговор се закључује на период до извршења посла.
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1.2.. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је набавка услуга, израде пројектно - техничке
документације за изградњу прве фазе СПА центра "Сијарина"
Назив и ознака из општег речника набавке: 71220000 Услуге пројектовања
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

ВРСТА ПОСТУПКА:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке услуга, мале
вредности, у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)), чланом 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације о поступцима јавне набавке и начину
доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС", број 86/15) а по Одлуци о
покретању поступка број: 1141/2019 од 28.06.2019. године
ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и
недвосмислена, као и оверена потписом овлашћеног лица понуђача, према
Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује
испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне
документације.
Понуђач може да поднесе само једнупонуду.
Понуда се подноси на српском језику.
Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све
услове из конкурсне документације.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи
могу тражити у писаном облику, на адресу: Специјална болница за
рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска бања, Краља Милана 16, 16246
Сијаринска Бања или на е-маил: gejzer@post.com.
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊАПОНУДА
Рок за подношење понуда је 15.07.2019 године до 12 ,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока, до 12,00 часова
Понуду 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. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда,
неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
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У року за подношење понуда понуђач може изменити, допунити или опозвати своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуда.Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду , а уколико то учини или не потпише уговор о јавној набавци када његова
понуда буде изабрана као најповољнија, наручилац ће закључење уговора понудити
првом следећем понуђачу чија је понуда била најповољнија.

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу
наручиоца:
Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска бања, Краља
Милана 16, 16246 Сијаринска Бања, с тим што ће понуђач обавезно на коверти

назначити следеће; "ПОНУДА ЗА јавну набавку услуга, израде пројектне
документације за јавну набавку 4/2019"- НЕ ОТВАРАЈ.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној потписом и на полеђини
коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон, факс и Е-mail понуђача и име и
презиме особе за контакт именоване од стране понуђача.
ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊАПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока
за подношење понуда, односно 15.07.2019године у 12,15 часова
Отварање понуда ће се обавити у канцеларији службеника за јавне набавке на другом
спрату.Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници
понуђача морају имати овлашћење представника понуђача које ће предати Комисији
за јавну набавку наручиоца приликом отварања понуда.Представници понуђача који
не буду поднели писмено Овлашћење понуђача могу само присуствовати поступку
отварања понуде али не могу износити примедбе.
РОК У КОМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИУГОВОРА
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је пет дана од дана отварања понуда.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149.Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став
2.тачка 5) Закона.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Као критеријум за избор најповољније понуде користиће се критеријум "економски
најповољнија понуда".
Уколико се појаве понуђачи са истом бројем пондера, биће изабран понуђач
чија је понуда дата са краћим роком израде пројектне документације.
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НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна документација се може преузети са портала јавних набавки и сајта
наручиоца на интернет адреси www.gejzer.rs
Конкурсна документација може бити достављена поштом или личнo.ЛИЦЕ ЗА
КОНТАКТ: Јелена Тијанић, службеник за јавне набавке, тел/факс 016/895153,
е-мајл: gejzer@post.com
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци онаручиоцу
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА

Адреса: Краља Милана бр. 16., 16246 Сијаринска Бања
www.gejzer.rs

МАТИЧНИ БРОЈ: 07207883, ПИБ: 101465084
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 јавненабавке

Предмет јавне набавке су услуга израде пројектнe документације израда пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА
центра Сијарина.
4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напоменауколико је у питању резервисана јавнанабавка

Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице илислужба):
Јелена Тијанић, службеник за јавне набавке, тел/факс 016/895153,
е-мајл: gejzer@post.com
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавненабавке
Предмет јавне набавке број: ЈН: 4/2019 су услуге израде пројектне
документације: услуга израде пројектно-техничке документације 1. Фазе
СПА центра "Сијарина", који се налази у приземљу и сутурену објеката СБР
"Гејзер" Сијаринска бања.
Назив и ознака из општег речника набавке: 71220000 Услуге пројектовања,
Уговор се закључује на период до извршења посла.
2. Подаци о планираним средствима
Средства су предвиђена финансијским планом за 2019.годину.
Редни број у плану набавки за 2019 годину 1.2.2.
3.Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. Врста оквирногспоразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
За израду пројектне-техничке документације за израду прве фазе СПА

центра Сијарина
У претходном периоду урађена је следећа пројектна документација:
•
•

Идејно решење СПА ЦЕНТРА „СИЈАРИНА“ у оквиру СБР ГЕЈЗЕР У
СИЈАРИНСКОЈ БАЊИ
Идејно решење прве фазе(извод из идејног решења). Идејно решење може се
преузети са сајта Специјалне болнице за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска
бања, или се може упутити захтев за достављањем идејног решења на мејл.

Документација је у паприној и електронској форми.
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Пројектни задатак обухвата израду пројектно-техничке документације:
А-Идејно решење
• Идејно решење прве фазе - Пројекат архитектуре и Нулту свеску– налази
се у на сајту.
• Елаборат заштите од пожара
• Елаборат ране дојаве пожара
Б – Пројекат за Грађевинску дозволу
• Пројекат за грађевинску дозволу
• Елаборат енергетске ефикасности – постојећег и новопројектованог стања
• ПројекатЗОП
• Пројекат ДОП,
В-Пројекат за извођење
Г- Техничка контрола пројектне документације.
НАПОМЕНА: Напред наведену пројектно-техничку документацју урадити у складу са важећин
законским прописима и подзаконским актима.
Сву техничку документацију израдити у складу са:
• Законом о планирању и изградњи;
• Правилником о енергетској ефикасности зграда;
• Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката;
• Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем;
• Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским
путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром;
• Законом о заштити од пожара и
• осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта и тако да:
- Буде потпуна, прецизна и детаљно дефинисана;
- Пројектна документација треба да обухвати све позиције радова на
објекту за наведену прву фазу и њено наменско коришћење који би допринели
санирању и адаптацији дела објекта намењеног за коришћење у првој фази.
- Замена спољашњестоларије на делу објекта где се врши промена намене у делу
објекта Велнес зони;
- Пројектом предвидети замену постојећих прекидача и прикључница у
наведеном делу објекта;
- Пројектом предвидети Лед расвету;
- Предвидети местимично обијање дотрајалог малтера на унутрашњим
зидовима и поновно малтерисање и кречење истих,
- Обухватити све позиције молерско-фарбарских радова,
- Обухвати санацију унутрашњих зидова и плафона,
- Обухвати израду хидроизолације и комплетну санацију подова,
- Обухвати замену дотрајале унутрашње столарије,
- Обухвати преглед, скидање и чишћење радијатора и замена вентила
енергетски ефикаснијим вентилима,
- Обухвати замену подних облога,
- Пројектом предвидети функционалност унутрашње и спољашње хидрантске
мреже,
- Приступ до лифта и од лифта до Велнес-зоне пројектвати и омогућити
његово коришћења;
- Пројектовати комплетну реконструкцију санитарних чворова са заменом
инсталације
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•

•

•

•

•

Пројектом предвидети све демонтаже, чишћење и одвоз шута на даљину до 3км.

За термоизолационе радове предвидети негориве термоизолационе материјале;
Проверити постојеће мере заштите од пожара у објекту и предвидети радове
на увођењу стабилних система за дојаву пожара у јавним објектима, паник и
нужну расвета( према условима ПП);
Дати детаљан и квалитетан предмер и предрачун радова, графичку и
текстуалну документацију како би се избегли додатни радови приликом
извођења;
Описи свих позиција радова треба прецизно да дефинишу начин извођења
радова, техничке карактеристике материјала, све припремне радове који су
потребни као припрема за извођење истих и све завршне радове који су
неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално
функционисање;
Графичка документација треба да буде таква да се лако читају планирани
радови и позиције из предмера и предрачуна радова који ће се изводити на
објекту тј. на свакој основи тачно дефинисати планиране позиције (нпр.
обележити и означити просторије и површине на којима је планирана замена
подних облога, обраду зидова,итд.)
Дати рекапитулацију радова тако да се лако сагледава коначна цифра за све
планиране радове
Техничку документацију доставити у дигиталном облику потписану од стране
одговорних пројектаната у складу са Законом о планирању и изградњи и
Обједињеном процедуром, као и у папирној форми у 3 (три) примерка.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисанечл.
75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)Закона);
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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4)Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) нијеприменљиво
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
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поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2.Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, ито:
✓ Услов финансијски капацитет Да у последњих 6 месеци није био у блокади дужој од
3 дана узастопно.

✓ Да има у радном односу или на други начин ангажованог одговорног пројектанта
носиоца личне лиценце:
- 300 Одговорни пројектант архитектуре или друга одговарајућа у складу
саправилником ИКС
- 310 Одговорни пројектант грађевинских конструкција или друга одговарајуће у
складу са правилником ИКС
- 350 Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег
напона или друге одговарајуће у складу са правилникомИКС
- 330 Одговорни пројектант машинских инсталација или друге
одговарајуће у складу са правилником ИКС
- 381 Одговорни пројектант за енергетску ефикасност објеката или друге
одговарајуће у складу са правилником ИКС
- 314 Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода
иканализација или друге одговарајуће у складу са правилником ИКС
- Лиценца МУП Сектора за ванредне ситуације за израду Главног пројекта заштите
одпожара.
✓ Услов да понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у
поступку предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три) године пре
објављивања позива за подношење понуда остварио пословни приход за изведене
услуге у износу од минимум 300.000,00 динара на годишњем нивоу,а који се односи
на израду пројектно-техничке докуменатације везане за изградњу СПА центара.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач морада испуњава обавезне услове из
члана75.став1.тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити прекоподизвођача.
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.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавајузаједно.
Услов из члана 75.став 1.тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТУСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује поседовањем следећих доказа уз подношење изјавне на датом
обрасцу:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона–
Доказ:Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
Основногсуда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за
кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или
казна затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за
која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се
потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује даправно лице није осуђиваноза 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. Предузетници и физичка лица: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 меступребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: УверењеПореске управе Министарства финансијада је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступкуприватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – није применљив
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5) Услов из члана чл. 75. ст.2.
Доказ: Потписан Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу
XII).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица.Уколико
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Услов финансијскикапацитет:
✓
Да у последњих 6 месеци није био у блокади дужој од 3 дана узастопно.
Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН или КС који издаје Агенција за привредне регистре,
који мора да садржи: податке о броју дана неликвидности за последњих шест месеци који претходе
месецу у коме је објављен јавни позив.

Услов да понуђач испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у
поступку предметне јавне набавкетј.
Да има у радном односу или на други начин ангажованог одговорногпројектанта носиоца
личне лиценце:
✓ 300 Одговорни пројектант архитектуре или друге одговарајуће у складу
саправилником ИКС

✓ 310 Одговорни пројектант грађевинских конструкција или друге одговарајућеу
складу са правилником ИКС

✓ 350 Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег
напона или друге одговарајуће у складу са правилникомИКС
✓ 330 Одговорни пројектант машинских инсталација или друге одговарајуће у
складу са правилником ИКС

✓ 381 Одговорни пројектант за енергетску ефикасност објеката или друге
одговарајуће у складу са правилником ИКС

✓ 314 Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода
иканализација
или друге одговарајуће у складу са правилником ИКС

✓ Лиценца МУП Сектора за ванредне ситуације за израду Главног пројекта заштите
одпожара.
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:
Личне лиценце одговорних Пружалац услуге, који ће Решењем бити именовани за
извођење услуга у предметној јавној набавци,
Потврде ИКС-а, да су одговорним Пружалац услуге чије су личне лиценце приложене и
који су пријављени у понуди, исте важеће;
Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци: Фотокопије радних књижица и
уговора о раду за запослене на неодређено или одређено време, односно копије уговора о
радном ангажовању лица ван радног односа (уговор о делу, уговор о обављању
привремених и повремених послова и сл.); Уколико се одговорни Пружалац услуге
ангажују по основу уговора о делу / уговора о обављању повремених или привремених
послова или другог уговора о обављању услуга у предметној јавној набавци, потребно је у
самом уговору навести да се носилац личне лиценце ангажује за извођење услуга на
објекту у предметној јавној набавци, у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.
Услов да понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у поступку
предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три) године пре објављивања позива за
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подношење понуда остварио пословни приход за изведене услуге у износу од минимум
300.000,00 динара на годишњем нивоу,а који се односи на израду пројектно-техничке
докуменатације везане за изградњу СПА центара.

Доказ: Списак изведених услуга са копијом коначних рачуна.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.став 1.тач. 1) до 4), а
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тогуслова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75.став 1.тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђа), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из
члана 75.став 1. тачка5)
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача.
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.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документи који
се достављају уз понуду морају бити на српском језику.Уколико су документи
изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране
овлашћеног судског тумача.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
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.
Понуду доставити на адресу:
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСА БАЊА
Ул. Краља Милана 16.
16246 Сијаринска Бања
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга израде пројектне
документације 4/2019 - израда пројектно-техничке документације за израду
прве фазе СПА Центра"Сијарина"НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.07.2019 .године до
12,00часова.
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 наручулац 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.
Понуда мора да садржи:
•

Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавненабавке
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•
•
•
•
•

Попуњен и потписан образац понуде
Попуњен и потписан образац структуре цене
Попуњен и потписан модел уговора
Попуњен и потписан образац изјаве о независној понуди
Попуњен и потписанобразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став
2.ЗЈН
• Попуњен и потписан образац изјаве о испуњености услова из чл.75.и
76.ЗЈН
• Средства финансијског обезбеђења: доставити тражена средстваобезбеђења
• У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је
предвиђено конкурсномдокументацијом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјава под матери јалном и кривичном одговорношћу (нпр.
Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2.
Закона...),који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе
понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.
3. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. Понуда саваријантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне иопозива
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 16., 16246 Сијаринска
Бања са назнаком:
„Измена понуде за јавну набаку услуга израде пројектне документације
4/2019- израда пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА
Центра"Сијарина"НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга израде документације
4/2019израда пројектне-техничеке документације за израду прве фазе СПА
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Центра"Сијарина"- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга израде пројектнедокументације
4/2019израда пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА
Центра"Сијарина"- НЕ ОТВАРАТИ”.
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.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглављеVII)наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач.1)
до 6) Закона и то податке о:
•
•
•
•
•
•

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршењеуговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуда
Захтеви у погледу начина, рока и условаплаћања.
Рок плаћања не може бити мањи од 45 дана од дана достављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева
аванс.
Захтеви у погледу гарантног рока
Није применљиво
Захтев у погледу рока испоруке услуга
Рок за реализацију предметне набавке је по фазама пројектне документације
- Пројекат за грађевинску дозволу максимално 15 дана,
- Пројекат за извођење максимално 15 дана,
- Техничка контрола максимално 5 дана.
Рок за завршетак предметне услуге не може бити дужи од 35 дана.Рок застаје
када су разлози на страни наручиоца/инвеститора ради обезбеђења потребних
услова и сагласности као и решавања имовинско-правних односа.
Захтев у погледу квалитета
Испоручилац гарантује квалитет испоручене услуга у складу са важећим законским
прописима.
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Квантитативни и квалитативни пријем
Квантитативни и квалитативни пријем испоручених извршених услуга вршиће
комисија одређена од стране Наручиоца
9.6. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у
складу са чланом 90.Закона о јавним набавкама.
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.
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
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 о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животнесредине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Понуђач ће уз понуду приложити средства финансијског обезбеђења, којим
обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Као средства
финансијског обезбеђења понуђач понуђач је дужан да у понуди достави:
- Бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
по ЈНМВ бр. 4/2019 односно за покриће износа 10% вредности понуђене цене без
ПДВ-а, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком наплате 30 дана
дужим од дана отварања понуда, а која може битинаплаћена:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
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понуду,
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не
потпише уговор о јавној набавци или га не потпише у року наведеном у овој
конкурсној документацији.
Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС, попуњена тако што ће испод
речи ТРАСАНТ стајати: назив фирме, адреса фирме, и потпис овлашћеног лица за
заступање с тим да се приликом попуњавања не пређу зелени оквири на
меници.Понуђачје дужан да уз меницу достави попуњено и потписано Менично
писмо-овлашћење (дато у поглављу XVI) и да доставе копију, на дан подношења
понуде важећег, ОП обрасца , као и копију депо картона и доказ о регистрацији
менице код НБС.
У случају да понуђач не испуни своје обавезе у поступку јавне набавке, Наручилац
ће уновчити приложену бланко соло меницу.
Уколико понуђач, односно члан групе понуђача одређен споразумом о заједничком
извршењу набавке, не достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача
одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на
подизвођача.
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне
набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од
стране понуђача.
Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на
начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као
неприхватљива.
ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР (САМО ОН) је дужан да на дан
потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу.Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза понуђача која су предмет
обезбеђења.
Наручилац ће уновчити наведене менице у случају да понуђач не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
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13. Заштита
понуђачима

поверљивости
података
које наручилац ставља
на располагање, укључујући и њиховеподизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца
или електронске поште на е-маил:gejzer@post.com, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 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
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 -4/2019
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20.Закона.
15. Додатна објашењења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовогподизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУУГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда"
Цена
70 пондера
Рок израде 30 пондера
Укупно
100 пондера
Цена 70 пондера, (70 пондера добија понуда која има најмању понуђену цену)
најнижа понуђена цена
Број пондера за остале понуде добија се --------------------------------------- x 70
цена из понуде
(најнижа понуђена цена подељено са ценом из понуде) пута 70.
Рок израде документације 30 пондера ( 30 пондера добија понуда са најмањим
роком израде)
најмањи рок израде
Број пондера за остале понуде добија се --------------------------------------- x 70
понуђени рок израде из понуде
(најмањи рок израде подељено са понуђњн рок израде из понуде) пута 30
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 се појаве понуђачи са истим бројем пондера , биће изабран понуђач чија је
понуда дата са краћим роком реализације предметног посла.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац
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изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВАПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који
има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на е-маил gejzer@post.com, или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама 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 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.овог 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 става 4.овог одељка (рок из става 3.
члана 149.ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
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 из става 4.и 5.овог одељка (рокови из
става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако 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.
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 уз ЗЈН.
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 60.000 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака
јавне набавке Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149.Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став
2.тачка 5)Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Понуда бр
од
2019 године за јавну набавку 4/2019- набавка
услуга, израде пројектнe документације 4/2019израда пројектно-техничке
документације за израду прве фазе СПА Центра"Сијарина"

2) ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ

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

3) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити начин подношењапонуде):
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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4) ПОДАЦИ ОПОДИЗВОЂАЧУ

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 укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
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

26/45

5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ

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:

Датум

Понуђач

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.
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка услуга, израде пројектнe
документације 4/2019израда пројектно-техничке документације за израду прве
фазе СПА Центра"Сијарина"

а) Вредност понуде:
без ПДВ,
ПДВ:
Свега са обрачунатим ПДВ-ом:
словима:

динара

динара;

б) Рок плаћања:
дана,
од дана испоруке и службеног пријема исправно испостављеног рачуна
(не мањи од 45дана)
Рок за извршење предметног посла:
(уписти укупан рок сабирањем рокова по фазама)
г) Место испоруке: Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер",
Сијаринска бања, Краља Милана 16, 16246 Сијаринска Бања.
д) Важност понуде: је

дана. (мин. 30дана)

Датум

Понуђач

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, и потписати образац
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ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ4/2019

ПРОЈЕКАТ
1
Пројекат за грађевинску дозволу
Пројекатт за извођење
Техничка контрола
Укупан рок за израду и укупно понуђена
цена

Рок за
израду
2

ЦЕНА

ПДВ

СВЕГА СА ПДВ-ом

3

4

5

У колони два уписти рок израде за поједине елементе пројекта.
У колони 3 уписати цену без ПДВ-а, у колони четири ПДВ, у колони 5 цену са ПДВ-ом.
У последњем реду уписати укупан рок за израду пројекта у колони 2, укупну цену без ПДВ-а у
колони 3, укупан ПДВ у колони 4, и укупну цену са ПДВ-ом у колони 5.

Датум

Понуђач

Напомена: Обавезно навести рок за израду појединог дела пројекта. Збир рокова по појединим
деловима представља елемент вредновања понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
За израду пројектне документације јн 4/2019 - услуга израде пројектнотехничке документације прве фазе СПА центра Сијарина
Закључен између:

Наручопца:
1. Специјална болница за рехабилитацију "ГЕЈЗЕР" Сијаринска бања , Краља Милана
бр.16, 16246 Сијаринска бања (у даљем тексту: Купац) ПИБ:101465084,
МАТ.БР.07207883, тек.рачун 840-427661-67, кога заступа Прим. др Зоран
Раденковић, физијатар, и
и
2. ................................................................................................
са седиштем у............................................,улица ............................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................Називбанке ........................................ ,
Телефон: ...........................Телефакс:
кога заступа...................................................................(у даљем тексту: извршилац услуге),
Основ уговора:
ЈН Број: 4/2019
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраногпонуђачабр.

од...............................

Модел уговора мора да попуни и потпише одговорно лице понуђача, а код
заједничке понуде и чланови групе понуђача.
Члан 1.

Предмет уговора јеуслуга израде пројектне документације јн 4/2019 - израда
пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА центра Сијарина,
а у свему према:
понуди број
уговору.

од

, Пројектном задатку и овом
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ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ
Члан 2.
Вредност услуге за израду документације из члана 1.овог уговора износи:
Уговорна цена (искључујућиПДВ/осталеобавезе):

РСД

ПДВ(20%):

РСД

УКУПНО:

РСД

(словима:

)

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Инвеститор се обавезује да, за израду документације из члана 1.овог уговора,
исплати Извршиоцу средства у укупном износу од
динара, која су
обезбеђена у финансијском плану за 2019. годину.
Члан
4.
Исплата услуга израде документације из члана 1.овог уговора вршиће се на
следећи начин - по испостављеним рачунима, сачињеним на основу, од стране
Инвеститора овереног, извештаја о степену готовости документације која је предмет
овог уговора у складу са Обрасцем.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да Инвеститору, у року од осам дана од дана
потписивања уговора, достави гаранцију за добро извршење посла, меницу у висини
од 10% од уговорене вредности услуге из члана 2. овог уговора, која мора трајати 30
дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Члан 6.
Менице морају бити достављене у оригиналу и имати клаузуле: “НЕОПОЗИВА”,
“БЕЗУСЛОВНА”, “ПЛАТИВА НА ПРВИ ПОЗИВ”, “БЕЗ ПРАВА НА ПРИГОВОР ”.
У случају наступања услова за продужење рока израде документације,
Извршилац је у обавези да продужи важност свих банкарских гаранција.
РОК
Члан 7.
Уговорне стране сагласно утврђују рок извршења обавеза Извршиоца за
израду документације из члана 1.овог уговора који износи
дана
од
дана
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увођења у посао.Рокови са рачунају и теку док трају обавезе пројектанта, застају када
инвеститор обезбеђује тражену документацију до обезбеђења исте.
Члан 8.
Извршилац има право да захтева продужење рокова за израду документације
из члана 1 овог уговора, у случају кад је због промењених околности или неиспуњења
обавеза Инвеститора, био спречен да изради одговарајућу пројектну документацију
или њене поједине делове.
Продужење рока се одређује према трајању сметње, с тим што се додаје и
потребно време за поновно отпочињање израде одговарајућих делова пројектне
документације.
Члан 9.
У случају прекорачења рока из члана 8.овог уговора Извршилац се обавезује
да за сваки дан закашњења, Инвеститору плати 0,5 ‰ од укупног износа из члана 2.
овог уговора, а не више од 5%.
Рачун за извршене услуге се трајно умањује за износ обрачунате уговорне
казне.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 10.
Обавезе Извршиоца у изради документације из члана 1.овог уговора су:
- да своју услугу изврши у свему према условима из конкурсне
документације, прихваћене понуде и Пројектногзадатка,
- да документацију изради квалитетно и суштински исправно, а у духу
важећих законских прописа, као и да унесе измене и исправке у потпуности у складу
са захтевима Инвеститора и одредбама овогуговора,
- да омогући Инвеститору увид у резултате пројектантског рада у циљу
верификације, као и да се консултује са Инвеститором о могућим
пројектантскимрешењима,
- да обавести Инвеститора о завршетку пројекта, како би Инвеститор
формирао ревизиону комисију,
- да поступи по налазу ревизионекомисије,
- да заступа Инвеститора код техничке контроле на пројектној документацији
из члана 1. овог уговора, а у циљу благовременог извршења техничке контроле, као и
техничких тумачења и усаглашавања са ставомревидента.

Члан 11.
Извршилац се обавезује да, израђену и оверену од органа техничке контроле
документацију из члана 1.овог уговора, преда:
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1. Инвеститору у аналогном облику - 3 примерка;
2. Инвеститору у дигиталном облику – 3 примерка.
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 12.
Инвеститор се обавезује да:
-

врши административно - правне и економско - финансијскепослове,
да обезбеди контролу над извршењем уговорених обавеза, преко својих
стручних служби.
Члан 13.

Инвеститор се обавезује да:
- преда Извршиоцу Пројектни задатак и све друге податке за израду
пројектне документације,
- обезбеди добијање потребних услова запројектовање.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 14.
Саставни део овог уговора чине:
1. Понуда Извршиоца број

од

.2019. године, за израду пројектног задатка.
Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе позитивних законских прописа.
Члан 16.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне
стране решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан
је Привредни суд у Лесковцу
Члан 20.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветних примерака који имају снагу
оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

ЗА ИЗВРШИОЦА:
ДИРЕКТОР

ЗАИНВЕСТИТОРА:
В.Д. ДИРЕКТОР
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НАПОМЕНА:
Наручилац

Модел

уговора

представља

садржину

уговора

који

ће

закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац,
ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце.
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином Модела уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.
Делове Модела уговора означене _ попуњава Наручилац.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
набавка услуге израде
пројектне документације јн 4/2019 израда пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА центра
Сијарина
У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене као и
процентуално учешће одређене врсте трошкова у укупној цени:
ПРОЦЕНАТ (%) УЧЕШЋА ТРОШКОВА У
ВРСТА ТРОШКОВА

УКУПНОЈ ЦЕНИ

100%
УКУПНО (100 %)

Упутство: Образац структуре понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, образац структуте цене попуњава овлашћени члан групе понуђача.
Датум

Понуђач
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
набавка услуга
израде пројектне документације јн 4/2019
израда пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА центра
Сијарина
Ускладу са чланом 88.став1.Закона,понуђач_______________________________
(уписати назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи утабели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26.Закона,

,
(уписати назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавкеуслуга израде пројектне
документације
јн
4/2019 израда пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА центра
Сијарина поднео независно, без договора са другим понуђачима или

заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

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,Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач
понуђача) у

(уписати назив

поступку јавне набавкеуслуга
израде
пројектне документације јн
4/2019 израда пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА центра
Сијарина поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_______________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке
мале вредности за набавку услуга
израде
пројектне документације јн
4/2019 израда пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА центра
Сијаринаиспуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсномдокументацијом за предметну јавну набавку, ито:
• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
• Понуђач 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 делопреваре;
• Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
• Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношењапонуде;
•

Понуђач испуњава додатнеуслове:

✓ Услов финансијски капацитет Да у последњих 6 месеци није био у блокади дужој од
3 дана узастопно.

✓ Да има у радном односу или на други начин ангажованог одговорног пројектанта
носиоца личне лиценце:
- 300 Одговорни пројектант архитектуре или друга одговарајућа у складу
саправилником ИКС
- 310 Одговорни пројектант грађевинских конструкција или друга одговарајућеу
складу са правилником ИКС
- 350 Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег
напона или друге одговарајуће у складу са правилникомИКС
- 330 Одговорни пројектант машинских инсталација или друге
одговарајуће у складу са правилником ИКС
- 381 Одговорни пројектант за енергетску ефикасност објеката или друге
одговарајуће у складу са правилником ИКС
- 314 Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и
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канализација
или друге одговарајуће у складу са правилником ИКС

- Лиценца МУП Сектора за ванредне ситуације за израду Главног пројекта заштите
одпожара.
✓ Услов да понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у
поступку предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три) године пре
објављивања позива за подношење понуда остварио пословни приход за изведене
услуге у износу од минимум 300.000,00 динара на годишњем нивоу,а који се односи
на израду пројектно-техничке докуменатације везане за изградњу СПА центара.

Датум

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач
[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавкууслуге
израде пројектне документације јн 4/2019- израда пројектно-техничке
документације за израду прве фазе СПА центра Сијаринаиспуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, ито:
• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајућирегистар;
• Подизвођач 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
делопреваре;
• Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њенојтериторији).

Место:

Датум: _____________
Подизвођач:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача .
Напомена:
Наручилац задржава право сходно члану 79.став 1 Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) да може захтевати од
понуђача чија је понуда, на основу извештаја комисије за јавну набавку, оцењена
као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или
појединих доказа.
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Набавка услуге израде пројектне документације јн 4/2019- израда пројектнотехничке документације за израду прве фазе СПА центра Сијарина

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 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, заштити животне средине, као и да гарантујем да
сам ималац права интелектуалне својине.

Датум:

Потпис понуђача

Уколико понуђач наступа у групи понуђача ову изјаву копира и
доставља за сваког члана групе понуђачапосебно.
Уколико понуђач наступа подизвођачем ову изјаву копира и доставља
за сваког подизвођача посебно.
Овлашћени представник групе понуђача и сваки понуђач из групе
понуђача попуњава, односно понуђач и сваки подизвођач, потписује и печатом
оверава овај образац.

42/45

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТАИ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕСВОЈИНЕ
Набавка услуге израде пројектне документације јн 4/2019 - израда
пројектно-техничке документације за израду прве фазе СПА центра
Сијарина

ИЗЈАВА
У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сносим накнаду
за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица.
Датум:

М.П.

Потписпонуђача

Уколико понуђач наступа у групи понуђача ову изјаву копира и доставља за
сваког члана групе понуђача посебно.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем ову изјаву копира и доставља за
себе и за подизвођача посебно.
Овлашћени представник групе понуђача и сваки понуђач из групе понуђача, односно понуђач и сваки подизвођач
попуњава, потписује овај образац.
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XVI МЕНИЧНО ПИСМО -ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета
ДУЖНИК
Назив
Место
Адреса
ПИБ
Број рачуна Пословна банка
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
ПОВЕРИЛАЦ
Назив ....................................
Место
Адреса
ПИБ
Бројрачуна
....................................
Пословна банка....................................
Предајемо бланко соло меницу, бр...................................... и овлашћујемо СБР "Гејзер" Сијаринска
бања, Краља Милана 16, 16246 Сијаринска Бања, као ПОВЕРИОЦА да предату меницу може
попунити на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно на износод
................................................динара(словима:.....................................................................................................
...............),
на име гаранције за озбиљност понуде по јавној набавци мале вредности ЈН: 4/2019,
поднете од стране ДУЖНИКА са роком наплате 30 дана дужим од дана отварања понуда и која може
бити безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски наплаћена на први позив у
следећимслучајевима:
- уколико ДУЖНИК након истека рока за подношење понуда повуче или мења својупонуду
- уколико је понуда ДУЖНИКА изабрана као најповољнија понуда по ЈН: 4//2019 а ДУЖНИК не
потпише уговор о јавној набавци по позиву Повериоца у року утврђеном конкурсномдокументацијом.
Овлашћујемо СБР "Гејзер" Сијаринска бања, Краља Милана 16, 16246 Сијаринска Бања за наплату
доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски,
изврши наплату са свих рачуна ДУЖНИКА - из његових новчаних средстава, односно друге имовине.
Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се издаје ово
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ дође до промене лица овлашћених за заступање предузећа, лица
овлашћених за располагање средствима на текућим рачунима ДУЖНИКА, промене печата, статусних
промена код ДУЖНИКА, или оснивања правних субјеката и других промена од значаја за правни
промет.
Датум издавања
МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА
ДУЖНИК
Назив
Место
Адреса
ПИБ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ДУЖНИКА
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На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета
ДУЖНИК
Назив
Место
Адреса
ПИБ
Број рачуна Пословна банка
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
ПОВЕРИЛАЦ
Назив ....................................
Бројрачуна
....................................
Пословна банка....................................
Предајемо бланко соло меницу, бр...................................... и овлашћујемо СБР "Гејзер" Сијаринска
бања, Краља Милана 16, 16246 Сијаринска Бања , као ПОВЕРИОЦА да предату меницу може
попунити на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно на износод
................................................
динара
(словима:....................................................................................................................),
на
имегаранције за добро извршење посла по јавној набавци мале вредности ЈН: 4/2019, поднете од
стране ДУЖНИКА са роком наплате 30 дана дужим од дана рока за коначно извршење посла и која
може бити безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски наплаћена на први позив у
следећим случајевима: - ДУЖНИК не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором потписаним по спроведеној јавној набавци мале вредности ЈН: 4/2019
Овлашћујемо СБР "Гејзер" Сијаринска бања, Краља Милана 16, 16246 Сијаринска Бања, да у складу
са одредбама конкурсне документације ЈН: 4/2019 за наплату доспелих хартија од вредности-меница,
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, изврши наплату са свих рачуна
ДУЖНИКА - из његових новчаних средстава, односно друге имовине.
Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се издаје ово
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ дође до промене лица овлашћених за заступање предузећа, лица
овлашћених за располагање средствима на текућим рачунима ДУЖНИКА, промене печата, статусних
промена код ДУЖНИКА, или оснивања правних субјеката и других промена од значаја за правни
промет.
Датум издавања
МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ДУЖНИК
Назив
Место
Адреса
ПИБ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ДУЖНИКА
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