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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 830/2017 од 15.05.2017. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 832 од 15.05.2017. године,
припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности

Сервисирање и одржавање апарата и опреме
Конкурсна документација садржи:
Назив прилога
1. Општи подаци о јавној набавци
2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и упутство и чл.76
како се доказује испуњеност тих услова
4. Критеријуми за доделу уговора
5. Образац понуде
6. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
7. Образац трошкова припреме понуде
8. Образац изјаве о независној понуди
9. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2
10. Модел уговора
11. Упутство понуђачима како да сачине понуду
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Прилог бр.1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“
Адреса: ул. Краља Милана
Интернет страница: www.gejzer.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна 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 су услуге сервисирања апарата и опреме
Шифра из ОРН: 50000000 Услуге поправке и одржавања опреме
Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки
Јавно отварање понуда:
„Гејзер“

25.05.2017.г.у 10 и 15 сати у просторијама СБР

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице овлашћено за потписивање уговора : др Петар Јоргаћевић
ПИБ: 101465084;
Матични број: 07207883
Лице за јавне набавке Јелена Тијанић
Мејл: gejzer@post.com
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Прилог бр.2
ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге – Сервисира апарата и опреме
Шифра из ОРН: 50000000 – Услуге поправки и одржавања
Набавка је обликована у партије:
Ред број
партије
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6
Партија 7
Партија 8
Партија 9
Партија 10
Партија 11
Партија 12
Партија 13

Назив партије
Сервисирање електромотора снаге од 4- 30кw(навести цену
за различиту јачину мотора)
Сервисирање електроопреме и електричне инсталације
Одржавање моторних возила
Сервисирање расхладних уређаја и комора
Сервисирање машина за одржавање паркова
Сервисирање машина за прање веша
Сервисирање машина за прање судова
Сервисирање лифтова
Одржавање видео надзора
Сервисирање и провера ореме за јавну безбедност
Сервисирање комуникационе инсталације
Сервисирање кухињске опреме
Сервисирање фискалних каса

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Услуга по партији 1-14 подразумева сервисирање опреме и апарата по
позиву.
 Пре сервисирања апарата наручилац ће одредити лице која ће присуствовати
приликом сервисирања апарата и након извршене услуге потписати радни
налог о извршеном сервису.
 Понуђач је у обавези да све замењене делове преда наручиоцу на увид, као и
фактуру истих,
 Сервисирање апарата се врши у Здравственој установи СБР „Гејзер“ а у колико
је то немогуће апарати ће бити ношени у сервис уз договор са наручиоцем
 Понуђач је дужан да приступи извршењу предметних услуга у року од 2 (два)
дана од дана пријема позива од стране представника наручиоца.
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Прилог бр.3
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач који испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама дужан је да уз
понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне
документације и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ( могу се доказивати потписивањем изјаве о испуњености
услова која је саставни део документације а наручиоц задржава право да исте
захтеве затражи од понуђача приликом потписивања уговора
1)
Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
2) Услов : 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)
Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, 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 месту
пребивалишта).
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3) Услов : 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)
Доказ:
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
- 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 поступку приватизације
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ: Копија или решење дозволе ( изјава)
5) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона)
Доказ:
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст.
2. Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ (чл. 76. Закона)
1) Услов : Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом – да понуђач
има најмање 1 (једног) сертификованог односно школованог сервисера за обављање
сервисних интервенција на опреми која је предмет јавне набавке, уколико је тај
сертификат предвиђен.
Доказ:
- Изјава да понуђач испуњава додатне услове.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају 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 додатне услове испуњавају заједно.
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Уколико 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
додатне услове испуњавају заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до тачке 4), већ могу доставити
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
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.
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.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 (чл. 76. Закона)
Да понуђач поседује објекат у коме ће вршити сервис удаљен од наручиоца највише
20 км.
Прилог бр. 4
Страна 7 од 30
Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Сервисирање апарата и опреме

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих
се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент
критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
понднера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, а
уколико две или више понуда имају исти рок важења понуда, изабраће се понуда
понуђача који је у претходној години имао већи број закључених уговора на територији
општине наручиоца. Наручилац ће захтевати накнадно достављање потребне
документације.
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 Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!

ПОДНОСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ :
СБР „ГЕЈЗЕР“ УЛ. КРАЉА МИЛАНА
16240 СИЈАРИНКА БАЊА

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 9/2017
у поступку набавке мале вредности
Сервисирање апарата и опреме
за партије

______________

НЕ ОТВАРАТИ!!!
Датум и сат подношења
(попуњава писарница)

Редни број подношења
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Прилог бр.5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.___________________________од _________________________________
за јавну набавку услуга сервисирање апарата и опреме, ЈН бр. 9/2017
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
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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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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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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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.
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Ред број
партије

Назив партије

Партија 1

Сервисирање електромотора
снаге од 4- 30кw(навести
цену за различиту јачину
мотора)

Ред. број
партије

Назив партије

Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6
Партија 7
Партија 8
Ред. број
партије
Партија 9
Партија 10
Партија 11
Партија 12
Партија 13

Цена по киловату

просечно

Цена по радном сату
у сервису

Цена по радном
сату код
наручиоца

Сервисирање електроопреме
и електричне инсталације
Одржавање моторних
возила
Сервисирање расхладних
уређаја и комора
Сервисирање машина за
одржавање паркова
Сервисирање машина за
прање веша
Сервисирање машина за
прање судова
Сервисирање лифтова

/

Цена по једном доласку-сервису

Назив партије
Одржавање видео надзора
Сервисирање и провера
ореме за јавну безбедност
Сервисирање
комуникационе инсталације
Сервисирање кухињске
опреме
Сервисирање фискалних
каса(по једној каси)

Рок важности понуде: ___________________________________
Гарантни рок на извршене услуге: _________________________
Гарантни рок на уграђене резервне делове: _______________________
Проценат укупне вредности набавке коју ће испуњавати подизвођач ______________________
Део набавке коју ће извршити подизвођач _____________________________________

Датум

Понуђач
М. П.
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_____________________________

_________________________

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 понудe.
Попунити образац за једну или више партија, тј за партије за које се понуда подноси. Редован
сервис подразумева и замену резервних делова.
Понуђач може пре подношења понуде да на лицу места утврди стање датих апарата.
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Прилог бр.7
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

Износ трошкова 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:
_________________

М.П

Потпис понуђача
__________________________
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Прилог бр. 8
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона,

,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке услуга сервисирање апарата и опреме ЈН бр. 9/2017
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум:
_________________________

М.П.

Понуђач:
_______________________

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 и оверена
печатом.
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Прилог бр.9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач___________________________________________________________матич
ни број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном
документацијом за ЈНМВ бр.9/2017, 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;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Датум:

М.П.

_____________

Потпис подизвођача

________________________________

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.
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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 _____________________________________(навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке услуга сервисирање апарата и опреме ЈН бр. 9/2017
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
_________________________

М.П.

Понуђач:
_______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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Прилог бр.10
Модел уговора
о вршењу услуга сервисирање aпарата и опреме ЈН 9/17
Закључен између:
1. НАРУЧИЛАЦ: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„ГЕЈЗЕР“ СИЈАРИНСКА БАЊА, Краља Милана 16 , 16246 Сијаринска бања,
коју заступа в.д. директора др Петар Јоргаћевић , (у даљем тексту: Наручилац),
2. "_______________________" ________________, улица __________________ бр.
____, који заступа директор _____________________, ( у даљем тексту: извршилац
услуге) са жиро рачуном бр. ________________________________ код
____________________
банке,
ПИБ
:
________________,
мат.бр.
________________, с друге стране.
Члан 1.
Предмет овог уговора је вршење услуга сервисирање aпарата и опреме у
поступку јавне набавке мале вредности, на основу одлуке о додели уговора
бр.____________од ___.___.2017.год. и понуде бр. ________________ од
____.___.2017.год. која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Извршилац услуге се обавезује да изврши услуге редовног и ванредног
сервисирања апарата по ценама наведеним у понуди и то за следеће партије:
______________________________________(навести бројеве партија)
Укупна вредност радног сата-сервиса износи _________________ динара без
ПДВ-а по
Укупна вредност сата-сервиса са урачунатим ПДВ-ом износи ____________
динара.
Рок важења понуде је ___________________дана од дана отварања.
Члан 3.
У цену услуге сервиса урачунати су и сви трошкови које Извршилац има
приликом пружања услуга.
Цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања уговорног односа.
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Члан 5.
За сваку извршену услугу, добављач је дужан да испостави фактуру са позивом
на број уговора по којој се врши испорука, коју је наручилац дужан платити у року до
60 дана од дана фактурисања. У случају да је потребно при поправци апарата
уградити одређени резервни део наручилац ће исти платити извршиоцу услуге до
висине тржишне вредности резервног дела а на основу рачуна истог који ће добити на
увид. Резервни део може се уградити само уз предходну сагласност наручиоца.
Наручиоц задржава право да исти набави сам на тржишту.
Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава
обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, за ове намене.
Члан 6.
Извршилац услуга се обавезује да приступи извршењу предметних услуга у
року од 2 (два) дана од дана пријема позива од стране представника наручиоца. А у
случају хитности и пре тог рока.
Место извршења услуге је СБР „Гејзер“ Сијаринска Бања.
Пре сервисирања апарата наручилац ће одредити лице која ће присуствовати
приликом сервисирања апарата и након извршене услуге потписати радни налог о
извршеном сервису.
Понуђач је у обавези да све замењене делове преда наручиоцу на увид.
Извршилац услуге сервиса дужан је да након извршеног сервиса изда извештај
о исправности апарата, односно опреме.
Члан 7.
Извршилац услуга гарантује квалитет извршених услуга. Квалитет уграђених
резервних делова мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним
стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима.
За извршене услуге Извршилац услуге даје гаранцију у трајању од
______________________________.
За уграђене резервне делове важи гарантни рок произвођача делова.

Члан 8.
Наступање више силе ослобађа одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више
силе уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од
24 часа.
Као случајеви више силе сматрају се: природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су
законом одређени као виша сила.
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Члан 9.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора.
Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 7 дана.

Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном закључења.
Измене и допуне овог уговора су могуће уз обострану сагласност уговорних
страна највише до износа из члана 2. овог уговора.
Члан 11.
За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе
ЗОО.
У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати
да спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни
суд у Лесковцу
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за
сваку уговорну страну.

ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

Напомена:Понуђач је обавезан да попуни све стране модела уговора, потпише и
овери модел уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен
модел уговора, понуђачи предају као саставни део понуде.
Уколико се ради о заједничкој понуди, образац уговора оверава и попуњава понуђач
и лице овлашћено ице за заступање у заједничкој понуди.
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Прилог бр.11
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје
уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност,
правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго
својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са
начелом једнакости понуђача. У случају да се укаже потреба за превођењем,
трошкове превода сноси понуђач.
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 коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача.
(Прилепити образац дат у конкурсној документацији)
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.
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.
Понуду доставити на адресу: СБР „Гејзер“Сијаринска Бања ул. Краља Милана
Сијаринска Бања, осам дана од дана објављивања.
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и сајтуустанове.
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:
-

Доказ о испуњености услова из члана 75. и 76.ЗЈН( изјава)
Образац понуде
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
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-

Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2.
Закона
Модел уговора

Односно попуњене и оверене печатом обрасце који се налазе на странама од
10. до 21. Стране конкурсне документације.
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Доказе из члана 75. и члана
76. није потребно достављати посебно за сваку партију.
3. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде

Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87.
став 6. Закона
1.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду након подношења, под условом да Наручилац од понуђача прими писано
обавештење пре истека рока за подношење понуда, и то 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 , ул. Краља
Милана бр.16,
16246 Сијаринска бања, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга –Сервисирање
апарата апарата и опреме ЈН9/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга - услуга –Сервисирање
апаратаи опреме ЈН9/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
или

Или
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„Опозив понуде за јавну набавку услуга - услуга –Сервисирање
апарата и о преме ЈН 9/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- услуга –
Сервисирање апаратаи опреме ЈН9/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навети називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за
адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. 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.

5. 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 (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
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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 Прилогу бр.3 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.
7. 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 извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за 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 задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити у року до 60 дана од дана фактурисања.
8.2. Захтев у погледу места извршења услуге:
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Приступање извршењу услуге не може бити дуже од 2 (два) дана од дана пријема
позива од стране представника наручиоца.
Место извршења услуге – СБР „Гејзер“, односно сервис понуђача.
8.3. Захтев у погледу гарантног рока извршења услуге:
Гаранти рок за извршење услуге не може бити краћи од 12 месеци, док за уграђене
резервне делове важи гарантни рок произвођача делова.

8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду
9. 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Цена је фиксна за време трајања уговора.
10. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-maiл gejzer.post@gmail.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 доставити 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. 9/17
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
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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.

12. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код понуђача односно његовог подизвођача
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
подизвођач.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.
13. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
14. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је
претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту
права понуђача и навођења броја рачуна на који је подносилац
захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу
одређену Законом
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e- mail: gejzer@post.com ,, факсом на бр: 016/895-153
или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, јнмв без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109 и 149 Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана објављивања одлуке.
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 понуда, 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845- 06, шифра плаћања:
153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), 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-republickeadministrativne-takse.html.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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Обавештење да ће уговор бити достављен у року од осам дана
од истека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2.
Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној
набавци
Наручилац доставља уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде
и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен
захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року
од 10 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор.Уколико изабрани
понуђач не достави уговор, потписан и оверен унаведеном року, наручилац може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Изабрани понуђач је дужан да достави банкарске гаранције за добро извршење посла
приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 (десет) дана од
закључења уговора. Уколико изабрани понуђач не достави гаранције у наведеном
року, наручилац има право да раскине Уговор.Уговор о јавној набавци не може бити
закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Одлука о обустави поступка јавне набавке
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набвке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора .
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно у наредних шест месеци.
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15. Одбијање понуда
Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које имају битне недостатке у
складу са чланом 106. ЗЈН.
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