Дом здравља „Врачар“,
ул. Бојанска 16
тел: 011/3402-555
Интернет адреса: http://www.dzvracar.org.rs/
Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ОБЛИКОВАН У ЧЕТИРИ ПАРТИЈЕ
НАБАВКА ДОБАРА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 39-2014

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 15.12.2014 ГОДИНЕ ДО 09,00 ЧАСОВА
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ОБАВИЋЕ СЕ 15.12.2014 ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА

Децембар 2014 године

страна 1 од 37

Дом здравља „Врачар“,
ул. Бојанска 16
тел: 011/3402-555
Интернет адреса: http://www.dzvracar.org.rs/
Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124 /2012, 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.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 02/2413
од 02.12 .2014 . године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (бр. 02/2413/1 од
02.12. 2014 године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности број ЈН 39-2014 - набавка добара – Техничког материјала обликованог у
четири партије
САДРЖАЈ
- Насловна страна
- Садржај ( Конкурсна документација за ЈН 39 -2014 садржи 37 страна)
- I Општи подаци о јавној набавци
- II Подаци о предмету јавне набавке
- III Врста,техничке карактеристике,квалитет, количина и опис радова
- IV Техничка документација и планови
- V Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност услова
- VI Упутство понуђачима како да сачине понуду
- Образац бр. 1 - Подаци о понуђачу
- Образац бр. 1а - Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде
-

Образац бр. 2 - Изјава понуђача о испуњењу услова

- Образац бр. 2а- Изјава подизвођача о испуњењу услова
-

Образац бр. 3 - Образац понуде

- Образац бр. 3а- Образац изјаве о достављању оригинал сопствене бланко менице , са клаузулом
,,без протеста'' прописно потписане и оверене са копијом депо картона , овлашћењем за попуну
менице и потврдом о регистрацији менице за ЈН 39-2014 и то:
- за добро извршење посла у износу 10 % од вредности уговора
- Образац бр. 4 - Модел уговора
- Образац бр. 5 - Образац структуре цена са техничком спецификацијом потребног техничког материјала
- Образац бр. 6 - Изјава о независној понуди
-

Образац бр. 7 - Образац трошкова припреме понуде

-

Образац бр. 8 - Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из
важећих прописа у складу са чланом 75. став 2 Закона.
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Јавна набавка број 39 -2014

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Дом здравља „Врачар“, ул. Бојанска 16,Београд
тел: 011/3402-555
Интернет адреса: http://www.dzvracar.org.rs/
Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 39-2014 су добра : Технички материјал обликован у четири партије

Овај поступак се спроводи ради закључења уговора .
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка
5. Контакт
Дом здравља ,,Врачар''-Служба за јавну набавку
Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net; Факс:011/6458-822

страна 3 од 37

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 39-2014 су добра : Технички материјал обликован у четири партије

Ознака из општег речника набавке: 31100000;39290000;39370000;42600000
2. Партије
Јавна набавка бр. ЈН 39 -2014 је обликована у четири партије и то:

партија 1 – Електро материјал
партија 2 – Столарија и браварија
партија 3 – Водоводни материјал
партија 4 – Алат и потрошни материјал
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Јавна набавка број 39 -2014

III ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Врста,техничке карактеристике,квалитет,количина и опис дабара ближе су прецизирани у оквиру Обрасца бр. 5- Обрасца
структуре цена са техничком спецификацијом потребног техничког материјала који је саставни део конкурсне документације.
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Јавна набавка број 39-2014

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење
понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) 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);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ,ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом ( чл. 75. ст 1 тач. 5 Закона)
За предметну набавку овај услов је неприменљив.
6) 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 гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке ,дефинисане чл. 76.став 2 Закона и то:
1) Да код понуђача у поступку предметне јавне набавке не постоји неликвидност у пословању у последњих 6 ( шест)
месеци , који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда.
1.3. 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.

1.4. 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., осим услова да нису били у блокади.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезни услови:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75 став 1 тачка 1-4 Закона за учешће
у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве –
Образац бр. 2.),којом под пуном материјалном икривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75 став 1 тачка 1-4 Закона дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити
и писано овлашћење за потписивање наведене изјаве.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђачаи оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац бр. 2а)
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 став 1 тачка 5 Закона понуђач доказује
достављањем важеће дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке издате од надлежне установе, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом. За предметну набавку овај услов је неприменљив.
Услов из чл 75. ст 2 – Доказ: Потписан и оверен Образац Изјаве ( Образац бр. 8 у оквиру конкурсне документације) .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:
Доказ:
Понуђачи су у обавези да доставе као доказ да испуњавају додатни услов:
Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, а која обухвата захтевани период.
Овaj доказ понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и
Народне банке Србије.
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.
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)
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.
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Јавна набавка број 39-2014
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.

Језик на којем понуда мора бити састављена
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Уколико се достављају докази на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик, оверени од стране судског
тумача за предметни страни језик.

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. Уколико понуђач подноси понуду
путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног термина.
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:Дом здравља ,,Врачар'',ул. Бојанска бр. 16, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку – Технички материјал обликован у четири партије , ЈН бр 39-2014- НЕ ОТВАРАТИ”.
За Партију _________.(обавезно навести назив и број партије)
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене
партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
Рок за подношење понуде је 10 (десет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки до
09,00 часова последњег дана рока, без обзира на начин доставе. Рок за доставу понуда, почиње тећи наредног дана од дана
објављивања позива.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 15.12 .2014 ГОДИНЕ ДО 09,00 ЧАСОВА.
Уколико рок истиче у нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи
радни дан.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета наручиоцу до назначеног термина.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде
понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Подаци о месту и времену отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у соби 302 на III спрату Дома здравља ,,Врачар'',истог дана по истеку
рока за подношење понуда, са почетком у 10,00 часова, тј 15.12 .2014 године у 10,00 часова.
Наручилац задржава право да промени место и време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.
Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверено и потписано пуномоћје за учешће
у поступку отварања понуда.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:
1. Образац бр.1- Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица
2. Образац бр.1а-Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде (Образац је обавезна садржина понуде
само у случају подношења заједничке понуде)
3.Образац бр.2- Изјава понуђача о испуњењу услова утврђених у члану 75.и 76. Закона и конкурсној
документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом предузећа (достављамо је у прилогу)
4. Образац бр.2 а - Изјава подизвођача о испуњењу услова утврђених у члану 75. и 76. Закона и конкурсној
документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом предузећа (Образац је обавезна садржина
понуде само у случају подношења понуде са подизвођачем -достављамо је у прилогу)
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7. Образац бр.3- Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица
8. Образац 3а- Образац изјаве о достављању оригинал сопствене бланко менице , са клаузулом
,,без протеста'' прописно потписане и оверене са копијом депо картона , овлашћењем за попуну
менице и потврдом о регистрацији менице за ЈН 39-2014 и то:
- за добро извршење посла у износу 10 % од вредности уговора

10. Образац бр. 4- Модел уговора - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме понуђач потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора
11. Образац бр. 5- Образац структуре цена са техничком спецификацијом и упутством како да се попуни
12. .Образац бр 6- Изјава о независној понуди (којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл. 26 Закона)
13. Образац бр.7- Образац трошкова припреме понуде( Образац је обавезна садржина понуде у случају када
постоје трошкови припреме понуде).
14.Образац бр.8- Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих
прописа у складу са чланом 75. став 2 Закона.

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у
конкурсној документацији
Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или
одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.
Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације.
Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.
Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени, на преузетим
обрасцима оригинала конкурсне документације.
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица
понуђача.
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

3.

Обавештење о могућности понуђача поднесе понуду за једну или више партија
Предметна јавна набавка обликована је у 4 (четири ) партије, тако да свака партија подлеже самосталној оцени понуда и закључењу
одговарајућег уговора о јавној набавци, а понуђачи имају могућност да понудом обухвате једну или све партије, уз прецизно
Означавање на коју партију (е) се понуда односи и уз напомену да се понуда сматра исправном једино под условом да је понуђач
понудио све ставке из партије за коју подноси понуду. Понуђач је дужан да обухвати најмање једну целокупну партију, у супротном
његова понуда ће бити одбијена.
Ако понуђач подноси понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно.

4.

Понуде са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Понуда са варијантама биће одбијена.

5.

Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен
за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља ,,Врачар'', ул. Бојанска бр. 16,
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку- набавка добара - Технички материјал обликован у четири партије ,
ЈН бр 39-2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку- набавка добара - Технички материјал обликован у четири партије,
ЈН бр 39-2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку набавка добара – Технички материјал обликован у четири партије ,
ЈН бр 39-2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавка добара - Технички материјал обликован у четири партије ,
ЈН бр 39-2014- НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче
нити да мења своју понуду.
6.

Самостално подношење понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда.
Наручилац је дужан у складу са чланом 87 став 5 ЗЈН да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

7.

Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача,
а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН,
а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача којем
је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних
обавеза, без обзира на број подизвођача.

8.

Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи 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;
- обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9.

Начин и услови плаћања, гарантни рок , као и други захтеви од којих зависи прихватљивост понуде
-Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања
Рок плаћања је 90 ( деведесет ) дана од дана пријема робе и уредно испостављеног рачуна
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
-Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за испоручена добра- У складу са декларацијом произвођача.
-Захтев у погледу рока испоруке:
Рок испоруке – 24-48 часова
- Захтев у погледу важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 продужење рока важења понуде не 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 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. У цену су урачунати извођење радова и
испорука предметних добара на адресу наручиоца..Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона,односно захтеваће
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детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

11. Подаци о државном органу или организацији , односно органу или служби
територијалне аутономоје 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 и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике.
Напомена :Позив није објављен на страном језику.

12. Подаци о врсти , садржини и начину подношења , висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача:
Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Сопствену бланко меницу за добро извршење посла у року од 10 дана од дана закључења уговора, прописно потписану и
оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице насловљену на
Дом здравља ,,Врачар'' у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом са клаузулом без протеста са роком
важности 30 дана дужим од уговореним роком за коначно извршење посла.
Прилоком конкурисања потребно је попунити,оверити и доставити (Образац број 3а у конкурсној документацији)

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање , укључујући и њихове
подизвођаче:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. а) Заштита података
Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем десном углу ознаком ,,ПОВЕРЉИВО”.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде, сагласно члану 14. став 2. ЗЈН.
14.

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно
путем поште, електронске поште или факсом (члан 20. ЗЈН).
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Дом здравља ,,Врачар'' ул.
Бојанска бр. 16 и електронске поште на e-mail dzvracar@yubc.net или факсом на број 011/6458-822 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. 39-2014.
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.
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15.

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 подизвођача.
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.
16.Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке , а који има негативну референцу за
предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке , је дужан да као обезбеђење за добро извршење посла , у понуди,
уместо Изјаве (Образац бр. 3а) достави бланко сопствену меницу (соло меницу ) регистровану , уредно оверену и потписану од
стране овлашћеног лица и менично овлашћење као обезбеђење за добро извршење посла у висини од 15 % од вредности уговора
без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 30 дана дуже од дана
трајања уговора. (Члан 83. Закона)
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
17. 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 извршиће се на основу критеријума ,,најнижа понуђена цена'', уколико су
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији
Упоређивање понуда ће се вршити на основу понуђене цене без Пдв-а уписане у Обрасцу понуде и у Обрасцу структуре цена , а
добијене на основу збира јединичних цена наведених у Обрасцу структуре цена ( Образац бр. 5 у оквиру конкурсне документације)
18. Елемент критеријума на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са
истом понуђеном ценом је:
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио дужи рок важења понуде.

19. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (Изјава понуђача- Образац бр. 8)
20. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси
понуђач.
21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са упутством о уплати таксе из члана 156.Закона:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење
у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail dzvracar@yubc.net факсом на број 011/6458-822 или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Дом здравља ,,Врачар'', ул. Бојанска бр. 16,Београд.
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 обавештава
све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.
109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема 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
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приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро
рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. 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.
НАПОМЕНА:
Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4, из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне набавке понуђач
доказује достављањем Изјаве која се налази у конкурсној документацији.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама..
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа
о испуњености услова.
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.
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.
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ 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.
Понуђач не мора да достави/попуни образац трошкова припреме понуде (Образац бр.7)
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Јавна набавка број 39-2014
ОБРАЗАЦ бр. 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Јавна набавка добара– Технички материјал обликован у четири партије

ЈН 39-2014

Назив понуђача
Адреса понуђача
Место/поштански број
Општина
Лице за контакт
Телефон/Телефакс
e-mail
Матични број
Регистарски број
Шифра делатности
ПИБ
Обвезник ПДВ-а (да/не)
Текући рачун
Банка
Директор
Лице одговорно за потписивање
уговора

Датум

(потпис овлашћеног лица)
М.П.

_______________________

________________________________
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Јавна набавка број 39-2014

ОБРАЗАЦ бр. 1а
ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У поступку јавне набавке добара - Технички материјал обликован у четири партије ЈН 39-2014, учесници у заједничкој
понуди овлашћују понуђача ______________________________________________,да у њихово име и за њихов рачун поднесе
наручиоцу заједничку понуду, укључујући и потписивање образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке.
Учесници у заједничкој понуди
_____________________________
(пословно име)

____________________________
(име и презиме одговорног лица)

_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________

____________________________
(потпис одговорног лица)
М.П.

(ПИБ)
_____________________________
(пословно име)

____________________________
(име и презиме одговорног лица)

_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)

____________________________
(потпис одговорног лица)

_____________________________
(пословно име)

____________________________
(име и презиме одговорног лица)

_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)

____________________________
(потпис одговорног лица)

М.П.

М.П.
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Јавна набавка број 39-2014

ОБРАЗАЦ бр. 2

На основу члана 75 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемо следећу изјаву
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 _____________________________________________[уписатии назив понуђача] у поступку јавне
набавке- набавка добара - Технички материјал обликован у четири партије ЈН 39-2014, испуњава све услове из чл. 75.
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
3)
4)

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;
Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
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);

Додатни услов:
1) Да код понуђача у поступку предметне јавне набавке не постоји неликвидност у пословању у последњих 6
( шест) месеци , који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.

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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Јавна набавка број 39-2014

ОБРАЗАЦ бр. 2а

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
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
подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[уписати назив подизвођача] у поступку јавне
набавке-набавка добара – Технички материјал обликован у четири партије ЈН 39-2014 испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
3)
4)

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;
Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом.
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Јавна набавка број 39-2014
ОБРАЗАЦ бр. 3
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале вредности, бр. 39-2014 за набавку
Техничког материјала обликованог у четири партије , спремни смо да испоручимо предметна добра
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Техничког материјала обликованог у
четири партије ЈН број 39-2014 за ,
Партију ____________________________________________________________________ ( уписати број и назив партије)
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси
са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат 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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник
у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Технички материјал обликован у четири партије

ЈН 39-2014

Укупна цена без ПДВ-а
Словима укупна цена без Пдв-а
Износ Пдв-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања:

У року од 90 дана од дана пријема робе и уредно
испостављеног рачуна

Рок важења понуде ( не краће од 60 дана од дана
отварања понуда)

________ дана од дана отварања понуда

Рок испоруке :

24-48 часова

Гарантни рок за испоручена добра

У складу са декларацијом произвођача

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
1 )Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

2) У случају конкурисања за више партија Образац понуде је потребно копирати у довољном броју примерака.За сваку
партију је потребно попунити посебан Образац понуде – Образац бр. 3
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Јавна набавка број 39-2014

Образац 3а

JАВНА НАБАВКА БР. ЈН 39-2014

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О
ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА
МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу приликом потписивања уговора, доставити на име
гаранције за добро извршење посла – оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо
картона, оригинал овлашћењем за попуну менице и оригинал потврдом о регистрацији менице, насловљену на Дом здравља
,,Врачар'', у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“, са роком важности 30 дана дуже од
уговореног рока за коначно извршење посла.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

______________________________________

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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Јавна набавка број 39-2014

ОБРАЗАЦ бр. 4

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
( Модел)
Модел уговора понуђач мора да парафира и овери печатом све стране и овери печатом и потпише на крају модела
уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе модела уговора. Додавање текста од стране понуђача
није дозвољено.
Уговорне стране:
Закључен између:
Наручиоца: Дом здравља ,,Врачар''
са седиштем у Београду., улица Бојанска бр. 16,
ПИБ: 100290140 ; Матични број: 07018967
Број рачуна: .840-616661-32; Назив банке:Управа за Трезор
Телефон:011/3402-555 .Телефакс:011/6458-822
кога заступа директор др Драган Дашић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
__________________________________________
са седиштем у_________________, улица ________________________,
ПИБ:_____________________ Матични број:______________________
Број рачуна:_______________________ Назив банке:__________________,
Телефон:________________________Телефакс:_______________________
кога заступа_____________________________________________________
(у даљем тексту: Понуђач),
Основ уговора:

ЈН Број: 39-2014
Наручилац и понуђач заједно констатују:

Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012), а на основу позива за набавку
добара – Технички материјал обликован у четири партије за потребе Наручиоца: Дом здравља ,,Врачар'' спровео поступак
јавне набавке мале вредности ЈН Број: 39-2014

- да је Испоручилац добара доставио понуду број _________________ од ____________2014. године, која се налази у
прилогу уговора и саставни је део овог уговора; (попуњава испоручилац)
- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од __/__/2014. године, Комисије за јавну
набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора и прихватио понуду Извршиоца
бр. ______________ од __/__/2014. године и изабрао Испоручиоца добара према понуди коју је доставио, а из спроведеног
поступка јавне набавке ЈН 39-2014 (попуњава Наручилац)
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка и испорука добара: Техничког материјала за потребе Дома здравља
,,Врачар''обликованог у четири партије.
Партија __________(уписати број партије) ___________________________________( уписати назив партије)
Уговорене стране утврђују да се овим уговарањем обезбеђују потребе купца за континуираним снабдевањем робним
асортиманом из става 1, овог члана у дванаесетомесечном периоду, рачунајући од дана закључења уговора, све у складу са
принципима добре праксе у дистрибуцији.
У свему према спецификацији и поднетој понуди понуђача, а која је саставни део овог уговора
Испоручилац се обавезује да, Наручиoцу испоручи све артикле из пoнуде,а Наручилац се обавезује да за испоручена
добра, плати Извршиоцу цену, сагласно понуди.
УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.
Цена за добра из јавне набавке, а према спецификацији из конкурсне документације,
Партија _______________ (уписати број партије)
Укупна цена без Пдв-а : ______________ динара
Укупна цена са Пдв-ом: ______________ динара
словима без Пдв-а: _______________________________________________динара
словима са Пдв-ом:_______________________________________________динара

Уговорене стране су сагласне, да се током реализације овог Уговора, врше усклађивање уговорених цена, применом средњег
девизног курса Народне банке Србије.
Усклађивање цена вршиће се у случајевима кад се средњи курс Народне банке Србије за ЕУРО промени за +/- 5% у односу на
курс на дан отварања понуда, тако што се на основу писаног предлога заинтересоване уговорене стране закључује АНЕКС уз
овај Уговор којим се утврђују нове цене које ступају на снагу даном потписивања АНЕКС-а и важе до окончања испоруке
уговорене количине добара.

НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да испоручи укупну уговорену количину добара по захтеву Наручиоца,сукцесивно. Тачна
количина и време испоруке биће прецизирани, у складу са потребама одвијања процеса рада, посебним писменим налогом
Наручиоца. Испоручилац се обавeзује да наручена добра испоручи у магацин на адресу Наручиоца ул. Бојанска бр.
16,радним даном у времену 8,30- 14,00 часова, а у складу са спецификацијом из Обрасца структуре цена са техничком
спецификацијом потребног материјала уз назнаку редног броја ставке из горе наведеног Обрасца.
При испоруци добара, Наручилац ће извршити квалитативну и квантитативну проверу и потписати пријем само исправних
добара у стварној количини.
Уколико Наручилац, накнадно, после пријема, а при употреби добара, утврди да иста не одговарају у квалитету из
спецификације, позваће испоручиоца да иста замени у примереном року.
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Члан 4.
Наручилац ће добра која су испоручена, платити најкасније у року до 90 дана од дана испоруке и достављању рачуна.
Приликом испостављања рачуна, Испоручилац ће се позвати на број уговора и навести ПИБ Испоручиоца и ПИБ
Наручиоца.
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години ( 2015 ) , биће реализоване највише до износа средстава која
ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра из спецификације, према динамици коју одреди Наручилац.
Испоручилац се обавезује да испоручи укупну уговорену количину добара на захтев Наручиоца,сукцесивно. Тачна
количина и време испоруке биће прецизирани, у складу са потребама одвијања процеса рада, посебним писменим налогом
Наручиоца. Испоручилац се обаврзује да наручена добра испоручи у магацин на адреси Београд,ул. Бојанска бр. 16
.Наручилац се обавезује да за испоручена добра плати цену према достављеном рачуну.
Члан 6.
Испоручилац прилаже уз овај уговор, као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, соло бланко меницу ,менично
овлашћење на износ 10% уговорене вредности јавна набавке (са порезом), као гаранцију за добро извршење уговора, као и захтев
за регистрацију менице са печатом и потписом пословне банке.
Меница се може попунити и понети на наплату, у случају да Испоручилац не поступа у складу са уговором и понудом која је
саставни део овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора, извршити потписивањем Анекса уговора.
Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране ће решавати споразумом, а у
случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у Београду.

Члан 9.
Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три).

ЗА ИСПОРУЧИОЦА
___________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
директор
___________________________
др Драган Дашић

Напомена: У случају конкурисања за више партија Модел уговора је потребно копирати у довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ бр. 5

Образац структуре цена са техничком спецификацијом потребног материјала
Технички материјал обликован у четири партије за потребе Дома здравља ,,Врачар''

Партија бр.1 -Електро материјал

Ukupno
bez Pdv-a

Proizvođač

Količina

Jedinična
cena bez
Pdv-a

3

4

5

6=(4x5)

7

SIJALICE OBICNE E27 60-100W 220V

KOM

40

2

PREKIDAC SERIJSKI U ZID

KOM

30

3

PREKIDAC JEDNOPOLNI U ZID

KOM

30

4

PRIKLJUCNICA MONOFAZNA U ZID

KOM

40

5

PRIKLJUCNICA TROFAZNA U ZID

KOM

20

6

UTIKAC SUKO MONOFAZNI

KOM

30

7

UTIKAC SUKO TROFAZNI

KOM

10

8

KABAL PP/J 3X2,5mm2

MET

80

9

KABAL PP/J 5X2,5mm2

MET

80

KOM

10

KOM

30

12

TRAKA IZOLIR
PRIKLJUCNICA TELEFONSKA SA
BUKSNAMA
KABAL TELEFONSKI PRIKLJUCNI SA
BUKSNAMA

KOM

50

13

PATRON TU 10A

KOM

50

14

PATRON TU 16A

KOM

50

15

PATRON TU 20A

KOM

50

16

PATRON TU 25A

KOM

50

17

PATRON TU 35A

KOM

50

18

CEV FLUO 18W

KOM

100

19

CEV FLUO 36W

KOM

100

20

CEV FLUO 58W

KOM

100

21

CEV FLUO GERMICIDNA TUV 30W

KOM

25

22

STARTER ZA CEV 18W

KOM

100

23

STARTER ZA CEV 36W

KOM

100

24

KOM

10

KOM

5

KOM

5

27

PREKIDAC GREBENASTI 16-10U
PREKIDAC GREBENASTI 63A 0-1
TROPOLA
PREKIDAC GREBENASTI 100A 0-1
TROPOLA
PREKIDAČ GRANIČNI XCR METALNI SA
TERMO
PLASTIČNIM TOČKIĆEM XCR12 (ILI
ODGOVARAJUĆI)

KOM

2

28

ZICA SILIKONSKA SI/F 2,5mm2

MET

20

Jed.
mere

2
1

R.B

Naziv

1

10
11

25
26
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29

KABAL PRODUZNI 6/5met SA
PREKIDACEM

KOM

10

30

GRLO PORCELANSKO E27

KOM

50

31

KOM

100

32

GRLO PORCELANSKO E14
NOSAC FLUO CEVI BEZ MESTA ZA
STARTER

KOM

100

33

KLEME REDNE 2,5/12

KOM

100

34

BUKSNE ZENSKE NEIZOLOVANE 2,5mm

KOM

100

35

SKLOPKA CN 16/220V

KOM

10

36

SKLOPKA CN 63/220V

KOM

5

37

TERMOSTAT BOJLERA RADNI

KOM

5

38

GREJAC ZA BOJLER MK 2KW

KOM

5

39

OSIGURAC AUTOMATSKI 1P 6-25A

KOM

250

40

OSIGURAC AUTOMATSKI 1P 50A

KOM

100

41

OSIGURAC AUTOMATSKI 1P 63A

KOM

100

42

FID SKLOPKA 40/0,5 (500mA)

KOM

3

43

FID SKLOPKA 63/0,6 (500mA)

KOM

3

44

KLEMA SKARO 4-16/4

KOM

10

45

KOM

80

46

KONTAKT SRAF 25A
KUTIJA RAZVODNA FI 78 SA
POKLOPCEM

KOM

100

47

PRIGUSNICA FXN 40W

KOM

5

48

T RAZVODNIK

KOM

10

49

BATERIJE ALKALNE 9V

KOM

10

50

BATERIJE ALKALNE 1,5V AAA

KOM

30

51

KANALICE PVC SA POKLOPCEM 20X30

KOM

30

52

PAPUCICE CU 2,5
SVETILJKA NADGR.SA SJAJNIM V
RESTEROM 2X36W
SVETILJKA NADGR.SA SJAJNIM V
RESTEROM 3X36W
SVETILJKA NADGR.SA SJAJNIM V
RESTEROM 4X36W
REFLEKTOR METALHALOGENI ZA
SIJALICZ E40
400W IP KPL SA PREDSPOJNIM
UREĐAJEM

KOM

100

KOM

8

KOM

8

KOM

12

KOM

5

KOM

2

58

SIJALICA HALOGENA 20W 6V G4
HLX64250 OSRAM
(ili odgovarajući)
SIJALICA E14 6V 4.5A HS900/930 P44S

KOM

2

59

SIJALICA E10 WS 9V / 0,3A

KOM

2

60

SIJALICA 12V 100W EFP

KOM

10

61

SIJALICA 15V 150W EFR

KOM

10

62

SIJALICA HALOGENA 12V 75W G5,3-48

KOM

10

63

SIJALICA HALOGENA 14V 45W GZ4

KOM

2

53
54
55

56

57

Ukupno bez
Pdv-a:
Iznos Pdva:
Ukupno sa
Pdv-om:
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Напоменa:
Услов за исправност понуде је да су понуђени сви артикли. Уколико неки од артикала није обухваћен понудом, таква понуда
ће бити одбијена као неисправна.

Београд, ________2014. године

потпис овлашћеног лица:
М.П.
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ОБРАЗАЦ бр. 5

Образац структуре цена са техничком спецификацијом потребног материјала
Технички материјал обликован у четири партије за потребе Дома здравља ,,Врачар''

Партија бр.2- Столарија и браварија

R.B
1

Naziv

Jedinica
mere

Količina

3

4

KOM

30

KOM

1

2

2
BRAVA ZA SANITARNE PROSTORIJE
80mm (KOMPLET SA
DUGMETOM,KVAKOM I ŠTITOM)
CILINDAR ZA BRAVU SIMETRIČAN
61mm

3

BRAVICA ZA 3 FIOKE

KOM

40

4

BRAVICA ZA METALNI ORMAR

KOM

10

5

SPREJ WD 40
UNIVER 18mm BELI SA USLUGOM
SEČENJA
UNIVER 25mm BELI SA USLUGOM
SEČENJA
KANT TRAKA ABS 22/2 SA USLUGOM
KANTOVANJA
KANT TRAKA ABS 32/2 SA USLUGOM
KANTOVANJA

KOM

5

M2

25

М2

25

MET

80

МЕТ

80

KVAKA METALNA SIVA
ŠTIT ZA CILINDAR METALNI
SIVI

PAR

10

KOM

10

KOM
KOM

10

13

KATANAC 55
KLAP ŠARKA KOLENASTA

14

BRAVICA ŠTELUJUĆA PRIKIVAJUĆA

KOM

20

15

REZA 80

KOM

10

16

AUTOMAT ZA VRATA 5

КОМ

3

17

М2

4

18

LIM REBRASTI 4/5X1500X6000mm
KUTIJA KVADRATNA 40X40X1.8 L6met

МЕТ

10

19

LIM HV 1X1000X2000

М2

5

20

METALNA RUČICA L-128mm

KOM

20

21

KOM

10

22

NOGICA PLASTIČNA 10cm
SIGURNOSNA BRAVA 1340 BS (ili
odgovarajuća)

KOM

20

23

BRAVA ZA DRV.VRATA CILINDAR 8

KOM

10

24

BRAVA ZA DRV.VRATA CILINDAR 6,5

КОМ

10

1

6
7
8
9
10
11
12

Jedinična cena
bez Pdv-a

10
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5

Ukupno bez
Pdv-a
6= ( 4x5)

Proizvođač

7

25

BRAVA ZA DRV.VRATA KLJUČ 6,5

KOM

10

26

BRAVA ZA DRV.VRATA KLJUČ 8

KOM

10

27

BRAVA ZA MET.VRATA 2,5 JEZIČAK
BRAVA ZA METALNA VRATA 4
JEZIČAK

KOM

30

KOM

30

28

Ukupno bez Pdva:
Iznos Pdv-a:
Ukupno sa Pdvom:

Напоменa:
Услов за исправност понуде је да су понуђени сви артикли. Уколико неки од артикала није обухваћен понудом, таква понуда
ће бити одбијена као неисправна.

Београд, ________2014. године

потпис овлашћеног лица:
М.П.
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ОБРАЗАЦ бр. 5

Образац структуре цена са техничком спецификацијом потребног материјала
Технички материјал обликован у четири партије за потребе Дома здравља ,,Врачар''

Партија бр.3- Водоводни материјал

R.B

Naziv

1

2

Jedinica
mere

Ukupno bez
Pdv-a

Proizvođač

Količina

Jedinična
cena bez
Pdv-a
5

6=(4x5)

7

3

4

1

VENTIL EK 1/2-3/8"

KOM

5

2

VENTIL KUGLA 1/2"

KOM

5

3

VENTIL KUGLA 3/8"

KOM

5

4

VENTIL KUGLA 1"

KOM

10

5

VENTIL KUGLA 2"

KOM

10

6

CREVO BRINOX 3/8"- 400mm

KOM

10

7

GUMICE ZA VIRBLE 1/2"

KOM

10

8

VIRBLA ZA BATERIJU 1/2"

KOM

15

9

VIRBLA ZA BATERIJU 3/8"

KOM

40

10

KAPA ZA VIRBLU 1/2"

KOM

30

11

TRAKA TEFLON

KOM

10

12

SIFON ELASTIČNI 1/1

KOM

10

13

KOM

5

KOM

3

KOM

15

KOM

15

KOM

10

18

WC ŠOLJA
VODOKOTLIĆ PVC VM KRUŠIK (ili
odgovarajući)
BATERIJA ZIDNA ZA LAVABO OBIČNA
T/H
BATERIJA SENZORSKA ST2712
DIPLON
(ili odgovarajućA)
PLOVAK ZA VODOKOTLIĆ
ČETVRTASTI KRUŠIK
(ili odgovarajući)
ZVONO ZA VODOKOTLIĆ ŽE KRUŠIK
(ili odgovarajući)

KOM

10

19

WC DASKA PVC BELA

KOM

5

20

KLIZNA SPOJKA 1/2"

KOM

5

21

KLIZNA SPOJKA 1"

KOM

5

22

KLIZNA SPOJKA 2"

KOM

10

23

VENTIL PROPUSNI RAVNI 1/2"

KOM

10

24

VENTIL PROPUSNI RAVNI 1"

KOM

10

25

MUF POCINKOVANI 1/2"

KOM

10

26

MUF POCINKOVANI 1"

KOM

10

27

MUF POCINKOVANI 2"

KOM

10

28

DUPLI NIPL POCINKOVANI 1/2"

KOM

10

29

DUPLI NIPL POCINKOVANI 1"

KOM

10

14
15

16

17

страна 31 од 37

30

DUPLI NIPL POCINKOVANI 2"

KOM

10

31

KUDELJA

KG

1

32
33

KOLENO POCINKOVANO 1/2"

KOM

10

KOLENO POCINKOVANO 1"

KOM

10

34

KOM

10

35

KOLENO POCINKOVANO 2"
VODOKOTLIĆ UGRADNI LIVTORNADO 49874
(ili odgovarajući)

KOM

10

36

CEV POCINKOVANA 1/2" l-6met

KOM

5

37

CEV POCINKOVANA 1" l-6met

KOM

5

38

CEV POCINKOVANA 2" l-6met

KOM

5

39

KOM

5

40

DOZATORI ZA TEČNI SAPUN PVC
DRŽAČ UBRUSA SA POKLOPCEMmetalni

KOM

5

41

SIFON ZA SUDOPERU PVC 2/2

KOM

5

42

LAVABO 600

KOM

3

43

STUB ZA LAVABO

KOM

3

44

ŠOLJA WC KONZOLNA

КОМ

10

45

BATERIJA ZA LAVABO ZIDNA JEDN.

KOM

3

46

BATERIJA ZA LAVABO STOJEĆA

KOM

3

47

BATERIJA ZA PROT.BOJLER ZIDNA

KOM

5
Ukupno
bez Pdv-a:
Iznos Pdva:
Ukupno sa
Pdv-om:

Напоменa:
Услов за исправност понуде је да су понуђени сви артикли. Уколико неки од артикала није обухваћен понудом, таква понуда
ће бити одбијена као неисправна.

Београд, ________2014. године

потпис овлашћеног лица:
М.П.
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ОБРАЗАЦ бр. 5

Образац структуре цена са техничком спецификацијом потребног материјала
Технички материјал обликован у четири партије за потребе Дома здравља ,,Врачар''

Партија бр.4 -Алат и потрошни материјал

Količina

Jedinična
cena bez
Pdv-a

5

R.B

Naziv

Jedinica
mere

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

3

4

LAK EMAJL ULJANI OD 750ml

KOM

Ukupno bez
Pdv-a
6=(4х5)

14
15
16
17
19
20
21
22

FARBA OSNOVNA ZA METAL

KOM

RAZREĐIVAČ ULJANI
GIT SILIKON TKK
RAZREĐIVAČ NITRO
LEPAK SINTELON 1KG.
TIPL SA ŠRAFOM FI 10
VIJAK ZA LIM 3,9X19
EKSER GRAĐEVINSKI 7
BURGIJA SPIRALNA HSS FI 3
BURGIJA SPIRALNA HSS FI 5
BURGIJA VIDIJA FI 6
BURGIJA U GARNITURI HSS 1-13 (25
DELOVA)
U METALNOJ KUTIJI
NAVRTKA M6
POP NITNA AL 3,2X12
PODLOŠKA M6
POLUDISPERZIJA
INDUSTRIJSKA SO
LAK RADIJATORSKI
VEZICA PVC 2,5X200
BONSEK PLATNO

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KG
KOM
KOM
KOM

10
10
10
10
10
10
10
100
100
20
5
5
5

КОМ
KOM
KOM
KOM
KG
KG
KOM
KOM
KOM

5
300
300
300
50
2
10
100
10

ŠMIRGLA 61cm/60

M

Ukupno bez
Pdv-a:
Iznos Pdv-a:
Ukupno sa
Pdv-om:
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Proizvođač

7

Напоменa:
Услов за исправност понуде је да су понуђени сви артикли. Уколико неки од артикала није обухваћен понудом, таква понуда
ће бити одбијена као неисправна.

Београд, ________2014. године

потпис овлашћеног лица:
М.П.
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______________________

Јавна набавка број 39-2014
ОБРАЗАЦ бр. 6

На основу члана 26 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемо следећу изјаву
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- набавке
добара – Техничког материјала обликованог у четири партије ЈН 39-2014 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

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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Јавна набавка број 39-2014

ОБРАЗАЦ бр. 7
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [назив понуђача], доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Врста трошка

Износ трошка у РСД

Укупн 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 уколико не постоје трошкови припреме понуде.

Датум:

М.П.
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Потпис овлашћеног лица

Јавна набавка број 39-2014

ОБРАЗАЦ бр. 8

На основу члана 75.став 2 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 39-2014
Технички материјал обликован у четири партије

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача у поступку јавне набавке добара мале вредности –
Технички материјал обликован у четири партије ЈН 39-2014, изјављујемо да смо при састављању
својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да смо ималац права интелектуалне својине.

Београд, ________2014. године

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
__________________________
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