ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Број:07/8
Дана:06.06.2018. године
НОВИ САД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ НАДОГРАЂЕНОГ
И ПРОШИРЕНОГ ОБЈЕКТА ПРИХВАТИЛИШТА
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК –
ЈН ОП 07/2018

Нови Сад, јун 2018. годинe
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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(”Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара –
Опрема за потребе надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта бр.07/4 од
06.06.2018. године, Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке образована
Решeњем директора бр.07/5 од 06.06.0218. године, припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ НАДОГРАЂЕНОГ И
ПРОШИРЕНОГ ОБЈЕКТА ПРИХВАТИЛИШТА, ЈН ОП 07/2018
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК –
САДРЖАЈ:
Предмет

страна

Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике, (спецификације)
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и
4.
Упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора
5.
Обрасци који чине саставни део понуде
6.
Модел уговора
7.
Упутство понуђачима како да сачине понуду
8.
Помоћни образац: Менично овлашћење за добро извршење посла
Помоћни образац: Образац Потврда о пријему понуде
Помоћни образац: Образац за предњу страну коверте
укупан број страна
1.
2.
3.

3
4
17
17
23
24
36
41
50
51
52
52

КОМИСИЈА:
Ред.
број

1.
2.
3.

Име и призиме
Мирослав Кресић, дипл. економиста
руководилац службе комерцијале
Мирослав Бачић, струковни инж.
металургије
Гроздана Пешут, дипл. правник
службеник за јавне набавке

Потпис
члан комисије
члан комисије
члан комисије
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
НАРУЧИЛАЦ:

Установа социјалне заштите ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ НОВИ САД “

АДРЕСА:

21000 Нови Сад, Фрушкогорска бр.32

Радно време:

од понедељка до петка, од 07.00 до 15.00 часова

ИНТЕРНЕТ страница:

www.gerontns.co.rs

Контакт особа:

Гроздана Пешут, Телефон: 021/450-266 локал 128
Е-mail: grozdana.pesut@gerontns.co.rs

1.1.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке је набавка добара - ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ НАДОГРАЂЕНОГ И
ПРОШИРЕНОГ ОБЈЕКТА ПРИХВАТИЛИШТА
Назив и ознака из ОРН: Намештај (укључујући канцеларијски), унутршња опрема, уређаји
за домаћинство (осим расвете) и средства за чишћење, 39000000.
1.2.

ОПИС СВАКЕ ПАРТИЈЕ, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама
Предметна јавна набавке НИЈЕ обликована по партијама.
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (спецификације), квалитет,
количина и опис, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције,
рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.
2.1.

И КВАЛИТЕТ

Квалитет добара мора одговарати важећим прописима и стандардима у овој области,
техничким карактеристикама која је дата у обрасцу техничке спецификације са структуром
цене. Свако понуђено добро које подлеже обавези регистрације мора имати важећу дозволу
за стављање у промет издато од Агенције за лекове и медицинска средства Републике
Србије и мора бити обележен на српском језику, а у складу са Законом о лековима и
медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010,107/2012, 113/2017 - др.З. и 105/2017 -др. З.).
2.2.

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА: у табели техничке спецификације тачка 2.6.

2.3.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Квалитативну и квантитативну контролу добара представник Наручиоца ће вршити
приликом пријема добара, односно монтаже добара (за добра за која је монтажа неопходна)
уз присуство представника Добављача, на месту испоруке, односно монтаже добара.
Приликом примопредаје и квалитативне и квантитативне контроле добара
представник Наручиоца и представник Добављача потписују Записник о квалитативном и
квантитативном пријему добара.
Представник Наручиоца је дужан да приликом примопредаје испоручена добра на
уобичајени начин прегледа.
Уколико се приликом примопредаје установи било какав недостатак или
неисправност у погледу квалитета односно квантитета, Наручилац је дужан да о томе
сачини Записник о рекламацији и без одлагања писано (маил, факс) достави Добављачу, а
добављач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету
добара отклони и/или да испоручи нова добра најкасније у року од 5 дана од дана пријема
Записника о рекламацији.
Гарантни рок на целокупну испоручену опрему не може бити краћи од 24
месеца. Понуђач је дужан да у својој понуди (Образац понуде) наведе гарантни рок јер ће
се гарантни рок користити као резервни критеријум за доделу уговора.
Уколико је након испоруке, односно монтаже добара, због уочених недостатака,
извршено отклањање недостатака, гарантни рок почиње да тече од дана када је откоњен
недостатак.
2.4.

РОК ИСПОРУКЕ

Наручилац установљава максимални рок испоруке од 30 дана од дана
потписивања уговора. Понуђач је дужан да у својој понуди (Образац понуде) наведе рок
испоруке јер ће се рок испоруке користити као резервни критеријум за доделу уговора.
2.5.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испоруку врши понуђач, о сопственом трошку и сопственим превозом на адресу
Дома у Футогу – Железничка бр.46 односно просторије установе које за то одреди
Наручилац. Понуђач (добављач) је дужан да изврши и пренос до магацина Наручиоца.
Монтажа испоручених добара (за добра за која је монтажа неопходна) се врши на лицу
места
према
распореду
Наручиоца.
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2.6.

Ред.
број
1

2
3
4

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА)

назив
Електрични кревет метални - израђен од челичних
профила
заштићених
пластифицирањем.
Све
функције кревета се врше помоћу електро мотора
марке
Dewert
путем
линеарних
актуатора,
контролном јединицом и даљинских кабловским
управљачем са магнетним кључем за закључавање
тастатуре.. Димензије: 215х98 цм - спољне мере.
Кревет се ослања на 4 точка фи 125 мм са кочницом
марке ТЕНТЕ.
Лежећа површина је метална,
завршно заштићена пластификацијом, димензије за
душек 200х90 цм. Функције: подизање/спуштање
леђног дела, подизање ножног сегмента са
ломљењем
у
коленима,
вертикално
подизање/спуштање од 44 до 82 цм - лифт, ТНГ и
анти ТНГ положај, Положај кардио столице. Предња
и задња страница кревета су од АБС-а са
могућношћу лаког и брзог скидања, чиме се
обезбеђује бржи приступ пацијенту. На кревету су
постављене сигурносне заштитне, обарајуће ограде
које су израђене од алуминијума. На кревету је
поставњен трапез, као и носач урин кесе.
Механички кревет за подизање узглавља, главе и
ногу
Душек троделни прегибни за болнички кревет
Антидекубитални душек - висина минимум 14 цм,

Јед.
мере

Kол.

ком

23

ком

25

ком
ком

5
43

Јед. цена
без пдв

Укупна
цена без
пдв

Јед. цена
са пдв

Укупна цена
са пдв .

ПРОИЗВОЂАЧ
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5
6

7

8

9
10
11

израђен искључиво од пене густине 30кг/м³
сировинског састава 100% полиуретан. Навлака која
је водонепропустна, и има могућност искувавања на
95˚, има могућносст стерилизације на температурама
од 134 степена, горњи слој израђен од 100%
полиуретан.
Ноћни ормарић за кориснике са точкићима, сиве боје,
фронт трешња, димензија: 53х49х76 цм
Сервис сточић за кориснике -сервир сточић подесив
по висини, са точкићима, метална облога,
пластифицирана. Димензије: висина 100 цм, плоча
боја трешње, отпорна на влагу и топлоту дим: 40 цм
х 80 цм
Гардеробни ормани за кориснике 80х40х186 цм израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм,
дезен по избору наручиоца. Ручкице металне. Унутар
се налази једна полица и у горњем делу гардеробна
шипка. Ормари се раде са закључавањем.
Гардеробни ормани за кориснике 40х40х186 цм израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм,
дезен по избору наручиоца. Ручкице металне. Унутар
се налази једна полица и у горњем делу гардеробна
шипка. Ормари се раде са закључавањем.
Клуб сто за собу корисника 65х65х50 цм - израђен од
универа дебљине 18 мм кант АБС 2мм, дезен по
избору наручиоца
Столице за собу корисника - дрвена тапацирана у
мебл штоф
клима уређај 12 бт са уградњом

ком

48

ком

23

ком

10

ком

35

ком

20

ком

40

ком

10
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12

13

Рачунар Procesor, Intel Core i5-7400 Processor (6M
Cache, 3.0GHz, max 3.5GHz),Operativni Sistem
Windows 10 Pro 64-bit - Lenovo recommends Windows
10 Pro.Grafika, Intel HD Graphics in processor, uses
main memory, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Memorija 4GB DDR4 UDIMM 2400MHz up to 32GB
HDD M.2 Solid State Drive (SSD) / PCIe NVMe, PCIe
3.0
x
4,
32Gb/s:
256GB
Onboard
SATA
3 x onboard SATA 6.0Gb/s connectors (for HDD/SSD
and ODD)Media reader 7-in-1 media reader
(optional)Dimenzije kućišta (W x D x H) 290.5 x 343.5 x
89 mm, 8.4L Snaga: 180W, autosensing, 85% PSU
Audio: HD Audio, Realtek® ALC662 codec Zvučnik:
Internal speaker (1.5 watt)Ethernet 1 x Gigabit Ethernet
port, Realtek RTL8111GN, Wake on LAN® Chipset Intel
B250 Chipset Security chip Firmware TPM 2.0 (fTPM)
Physical security Padlock Loop for optional padlock,
security
slot
for
optional
cable
lock
priključci sa prednje strane: 4 x USB 3.0 Microphone
(stereo, 3.5mm) Headphone (stereo, 3.5mm) Rear ports
2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Serial (9-pin) 1 x Ethernet
(RJ45) 1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x HDMI
Priključci sa zadnje strane: line-in, line-out, mic-in Bay
Bay 1: Slim external optical drive bay Bay 2: 3.5",
internal HDD/SSD bay Bay 3: 2.5", internal HDD/SSD
bay Expansion slots Slot 1: Low Profile, PCIe 3.0 x16
Slot 2: Low Profile, PCIe 3.0 x1 M.2 card slots one for
WLAN one for SSD/Optane
Рачунар Procesor – brand – Intel ;Tip procesora Core
i3; Model procesora i3-6100; Radni takt procesora 3.6
GHz Chipset matične ploče H270; Memorija 4 GB Tip
hard diska HDD; Kapacitet hard diska 500 GB ; Grafička
kartica Integrisana; Model grafičke kartice Intel HD 530;

ком

2

ком

2
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14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24

Memorija grafičke kartice deljena; optički uredjaj DVDRW; Operativni sistem Win 7 Pro/Win 10 Pro
монитор 18,5" тип: лед, лцд
мултифункцијски штампач/скенер/факс
ЛЦД Телевизор 43", ФУЛ ХД,
Столица за чекаоницу 4 у низу везане фиксиране за
зид 210х60х80 цм- метална конструкција цеви
профила 40х40, пластифициране у РАЛ-у по избору.
Седиште и наслон су израђени од ламелираних
отпресака дебљине 12 мм.
Клуб двосед за дежурну собу
- стандардних
димензија - тапациран у штофу
Сто за трпезарију - димензије 90х90х75 цм - израђен
од металних профила елипсастог облика 38х20,
плоча израђена од ХПЛ-а дебљине 0.8 мм
Фундермах 0073. Дебљина плоче 22 мм, кант букова
лајсна дебљине 7 мм.
Столице за трпезарију - дрвена тапацирана у мебл
штофу 42х45х95
Канцеларијски сто са фиксним низом од 3 фиоке
140х70х75 цм - плоча стола је израђена од универа
дебљине 36 мм, кант АБС 2 мм.
Канцеларијске столице - типа дактило - хромирана
база, пластични руконаслони, седиште и наслон
тапацирани у штофу, поседује гасни механизам.
дрвени сто за радну терапију 180х70х75 цм - сто
израђен од универа дебљине 36 мм, кант АБС 2 мм.
Столице за сто у радној терапији - конференцијска
столица - метална конструкција цеви елипса
30х15х1.5 у црној боји. Седиште и налсон су
тапацирани у штофу по избору наручиоца.

ком
ком
ком
ком

4
1
1
1

ком

2

ком

15

ком

60

ком

7

ком

7

ком

2

ком

12
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25

26
27

28
29
30
31

32

Гардеробни ормани за запослене 40х40х186 цм израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм,
дезен по избору наручиоца. Унутар се налази једна
полица и у горњем делу гардеробна шипка. Ручкице
металне. Ормари се раде са закључавањем.
Сто за дежурну собу са 2 фиоке у низу - 140х70х75
цм - израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2
мм, дезен по избору наручиоца
Столице за дежурну собу - конференцијска столица
са руконаслонима - метална конструкција цеви
елипса 30х15х1.5 у црној боји. Седиште и наслоон су
тапацирани у штофу по избору наручиоца.
Бежични телефон
жични телефон - телефонска гарнитура
Судопера дводелна 80х60х85 цм- израђена од
универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм.
Канцеларијски орман за документацију - димензије:
75х35х200 цм - израђен од универа дебљине 18 мм,
кант АБС 2 мм, дезен по избору наручиоца. Унутар
предвидети полице за одлагање регистратора.
Ормари се раде са закључавањем.
Дводелни кухињски горњи елемент 120x72 цм (ш х в)
- израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм,
дезен по избору наручиоца. Унутар по полица.
Ручкице металне

ком

14

ком

2

ком

8

ком
ком
ком

2
3
2

ком

2

ком

2
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33

МАШИНА
ЗА
ПРАЊЕ
ЦРНОГ
ПОСУЂА
(МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПЛЕХОВА, ГАСТРО
ПОСУДА,
ВЕЛИКИХ
ЛОНАЦА,
ШЕРПИ
И
ТЕРМОСА)
Поврат топлоте из издувног ваздуха, за загревање
хладне
доводне
воде.
Програм
за
натапање
посуђа,
Капацитет
мин.
40/22/12
корпи
на
сат,
Кратки програм од мин. 64/40/22 корпи на сат,
Димензија машине максималне 780 х 900 х 2250 мм,
Висина отвора за уметање посуђа 800мм ±10%
Димензија основне корпе мин. 600 x 650мм
Потребна количина воде за испирање за сваки
циклус
прања
маx.
5
лит
Температура
танка
мин.
60°Ц,
Температура
испирања
мин.
82
°Ц
Укупна прикључна снага маx 10 кW , напон 3x400 В,
Притисак прања подесив за различиту врсту посуђа,
Филтрирање воде за прање преко филтера за
најфиније
нечистоће,
Уграђен, дозатор за детерџент за натапање посуђа
(код
окореле
прљавштине),
Уграђен дозатор за детерџент за прање, уграђен
дозатор
за
детерџент
за
испирање,
Додатно старт дугме на ергономској висини,
Руковање преко екрана осетљивог на додир,
Три
стандардна
програма
прања,
Кратки и интезивни програм за сваки стандардни
програм
прања,
Програм за основно чишћење, вођено упутство за
програм
самопрања

ком

1
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машине,
Програм
за
скидање
каменца,
Аутоматско укључивање и искључивање машине у
задато
време,
Индикатор за недостатак детерџента, показивач
грешке
Ниво за шефа кухиње заштићен шифром (ПИН-ом),
Ниво за сервисера заштичен шифром (ПИН-ом),
Интегрисан дневник рада и хигијене, упутство за
употребу
Конструкција машине са двоструким зидом,
Врата са зубом заустављања за вентилацију,
Хигијенски резервоар израђен дубоким извлачењем,
Уграђен грејачи танка са термалним осигурачем,
Термичка блокада за хигијенску безбедност,
Испусна пумпа,Пумпа за подизање притиска за
испирање,
Сензор
цурења,
Израда
машине
ИНОX
1.4301
ОМЕКШИВАЧ
ВОДЕ:
Време
трајања
регенерације
10
мин
Капацитет протока (на 1,5 бара улазног притиска) 20
лит/мин
Врста рада - програм регенерације се врши
аутоматски,
без
струје,
помоћу подешене тврдоће и протока воде
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34

35

ПРОФЕСИОНАЛНИ
ФРИЖИДЕР
плусни
температура
(0°Ц
до
+10°Ц).
Споља и унутра су израђени од инокса АИСИ 304 са
заобљеним
рубовима
споља
и
унутра.
Изоловани су полиуретаном без ЦФЦ-а под високим
притиском.
Дебљина
изолације
је
мин.
60
мм.
Командна табла са дигиталним термостатом.
Пуњени
еколошким
гасом
Р
404А/Р
507.
У стандардној опцији су опремљени са три полице ГН
2/1
и
шест
носача.
Струјни
прикључак
230В/50Хз
Гас
Р
404
А
/Р
507
Тежина
110
кг(+-2%)
Димензије
:
Ширина
710
мм(+-2%)
Дубина
800
мм(+-2%)
Висина 2030/2100 мм(+-2%)
ПЛИНСКИ
КИПЕР
120
Л
дим.
1200/900/900мм
дим.
посуде:
1070x590x235мм(+-2%)
Посуда израђена од нерђајућег челика АиСи304 са
заобљењима.
Поклопац је уравнотежен опругом, самостално стоји
у свим позицијама, и на кућиште је причвршћен
шарком која се налази иза посуде. Дизање посуде
омогућавају навојно вретено и точкић који је израђен
од термоотпорног материјала. Посуда се нагиње
најмање до угла 70º од хоризонталној равни.
Радна површина дебљине мин. 60 мм, са радиусом
од
мин.
8
мм
са
предње
стране.
Горња површина и стене посуде од нерђајућег
челика АиСи304. Дебљине 2,0 мм.(гор. површина),
1,5
мм
(стене
посуде).

ком

1

ком

1
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Дно посуде је израђено од нерђајућег челика
дебљине 15 мм АиСи304, које је заварено у посуду.
Посуду греје пламеник са природним усисом, који је
уграђен у комору за сагоревање. Снагу регулише
термостатски плински вентил, који омогућава
температурно подешавање од 100 до 300 °Ц. Дугме
плинског вентила се налази у заштитном кућишту,
које спречава продор просутих течности према
унутрашњој
инсталацији.
Пламен
плинског
пламеника
се
пали
пиезо
упаљачем.
Апарат има довод воде у посуду изведен са
вентилом на предњој страни апарата, док се изливна
лула налази на задњој страни радне површине.
Димњак висине 190 мм омогућава одвод димних
гасова.
Материјал израде нерђајући челик АиСи 304,
завршна
обрада
Scotch
Brite
Прикључна
снага:25-27
кW
Потрошња плина:земни гас 2,64 м3/х, ТНГ 1,98 кг/х(+2%)
Плински прикључак:Р3/4”
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36

37

38

39
40
41

САЛАМОРЕЗНИЦА
ФИ
275
ширина
сечења
215x190
мм(+-2%)
пречник
ножа
275
мм
стандардне
гравитационе
саламорезнице
саламорезнице су израђене од алуминијума, сличне
структуре
челику,
са
анодном
оксидацијом
све саламорезнице имају безбедност затварања,
фиксни
оштрач
и
заштиту
за
руке
нож је направљен од каљеног хромираног челика
покретни део је на постољу са лоптастим лежајевима
имају сигурносни микро прекидач на поклопцу ножа
Струјни прикључак
230x1x50
Снага
147 W(+-2%)
Тежина
17
кг(+-2%)
Пречник
ножа
275
мм
Ширина
сечења
215x190
мм(+-2%)
Димензије
:
Ширина
410
мм(+-2%)
Дубина
530
мм(+-2%)
Висина 410 мм(+-2%)
Теретна колица са платфромом за пренос термоса
са храном величнице 1200х800 мм носивост 200 кг .
Платфома и странице израђене од водоотпорног
материјала, точкови од еластичне гуме
колица израђена од инокса за транспорт хране
носивости 100 кг са три етаже-полице са оградицом,
дим 900х550х900, точкови отпорни на влагу од
еластичне гуме
касете за инструменте росфрај 200x100x50 КАСЕТА
СА ЗАТВАРАЧЕМ, 200x100x50 WОТ
колица за терапију на три етаже на точкиће 700x500
КОЛИЦА ЗА ТЕРАПИЈУ 70 X 50 X 80 х цм 3 ПОЛИЦЕ
лежај за пацијенте ЛЕЖАЈ ЗА ПРЕГЛЕД,ЕМЛ., НОГ.
КВАДР., С/Р ЗЕЛЕНИ

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1
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42
43
44

округла столица на точкиће за пацијента
ормар за лекове ОРМАН ЗА ЛЕКОВЕ ДВОКРИЛНИ
Кревет
за
транспорт:
Кревет је израђен од округлих челичних профила,
могућност
подизања
узглавља,
ослонац на подну подлогу на четири вертикално
ротирајућа
точка
лежећа површина тапацирана иверица са сунñером и
еко
кожом
Димензије: 2000 x 600 x 700х мм

ком
ком
ком

1
1
2

45

Тоалетна колица з са рупом у средини " Принцеза "
Карактеристика Могућност коришћења изнад WЦ
шоље
Склапање
НЕ
Странице
Ваде
се
Висина
наслона
38
цм
Папуче
Подесиве
по
висини
Тежина
колица
10
кг
Носивост
120
кг
Ширина
седишта
43
цм
Укупна
ширина
53
цм
Дубина
седишта
43
цм
Висина
седишта
55
цм
Дужина
60
цм
Укупна
дужина
80
цм
Укупна
висина
94
цм
Точкови
Мали,
гуме
пуне
10
цм
Кочнице На задњим точковима

ком

2
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46

тракасте завезе са уградњом - пластифицирано
једнобојно платно по избору наручиоца ширина траке
127 мм, шина алуминијумски профил 44х25 мм,
механизам пластични, начини управљања: ланчић закретање, канап - померање у страну

М2

90

УКУПНО

Наручилац задржава право да у случају сумње да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике, затражи на увид , за понуђена
добра, Извештаје о испитивању издат од старне независне акредитоване установе из кога се види да понуђена добра задовољавају тражене
техничке
карактеристике.
Место и датум:

ПОНУЂАЧ:
М.П.

________________________

_______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација за предметну јавну набавку НЕ садржи техничку
документацију и планове.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

У
И

ПОСТУПКУ
УПУТСТВО

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
Ред.
бр.

1.

2.

УСЛОВИ

да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. став 1.
тачка 1) Закона);

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. став
1. тачка 2) Закона);

ДОКАЗИ
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
Напомена: Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе овај доказ, јер
је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно
уверење 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.
Напомена: Уколико уверење Основног суда
не обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег
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3.

да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75.
став 1. тачка 4) Закона);

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).
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства
финансија Понуђач је у обавези да достави
уверења
свих
надлежних
локалних
самоуправа на којима се понуђач води као
порески
обвезник
изворних
локалних
прихода. Дакле, уколико понуђач има
обавезу плаћања пореза и других јавних
дажбина у више локалних самоуправа,
потврде свих тих управа јединица локалних
самоуправа
представљају
доказе
на
околност да понуђач испуњава обавезни
услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 4)
ЗЈН.Доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
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да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. став
1. тачка 5) Закона);
4.

5.

да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл.
75. став 2. Закона).

Решење о дозволи за обављање промета на
велико медицинских средстава донето од
стране Министарства здравља РС (члан 193.
и 194. Закона о лековима и медицинским
средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010,
107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 др. закон) и
Важеће решење о упису у Регистар
медицинских средстава донето од стране
Агенције за лекове и медицинска средства,
за понуђено добро (члан 177. ЗЛМС)
Изјава о поштовању прописа Образац 6.4.
Напомена: Изјаву о поштовању прописа
морају да потпишу и овере печатом сви
понуђачи. Уколико понуду подноси група
понуђача, ова изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:
А) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
да понуђач није био у блокади у
последње
3
године
од
дана
објављивања позива, а ако је дата
1.
заједничка понуда сваки понуђач из
групе понуђача да није био у блокади у
последњих годину дана од
дана
објављивања позива
да понуђач у задње три године ( 2015,
2.
2016. и 2017.) није пословао са
губитком.
Б) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
- да је понуђач у претходне три године
раћунајући од дана објављивања
јавног позива испоручио понуђене
болничке кревете за најмање три
наручиоца у укупној вредности од
3.
минимум 7.000.000,00 динара;
- да је понуђач у претходне три године
раћунајући од дана објављивања
јавног позива испоручио понуђени

ДОКАЗИ
Потврда НБС-а о броју дана неликвидности
издата после дана
објављивања јавног
позива, коју у случају подношења заједничке
понуде мора доставити сваки понуђач из
групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о
јавним набавкама).
Образац БОН ЈН за 2015, 2016. и 2017.)
годину издат од Агенције за привредне
регистре.
ДОКАЗИ
Референтна листа испоручених добара у
последње три године. Као доказ достављају
се:
Попуњен, потписан и печатом оверен
Образац потврде-референтне листе (
Образац потписује и оверава претходни
наручилац);
Попуњен, потписан, печатом оверен
Образац РЛ списакиспоручених добара
Референтна листа
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плочасти намештај за најмање три
наручиоца у укупној вредности од
минимум 5.000.000,00 динара.

Референт листа и потврде се
дају на
образцима који чине саставни део Конкурсне
документације.
У разматрање ће бити узете само испоруке
опреме
које је понуђач испоручио
самостално или као члан групе понуђача конзорцијума, а не и као подизвођач другог
понуђача – извођача.
Фактура са отпремницом потписаном од
старне референтног наручиоца из које се
види врста и вредност испоручене опреме.
_____________________________________
Образац 6.5. Образац 6.6. и Образац 6.7. и
Образац 6.8.

да понуђач има сертификован и
успостављен: ISO 14001 систем
управљања
заштитом
животне
средине,
OHSAS
18001
систем
управљања заштитом здравља и
3.
Копије важећих сертификата.
безбедношћу на раду
и ISO13485
систем
менаџмента
квалитетом
медицинских средстава
и FSC CoC
систем
управљања
шумским
газдинствима.
Понуђач мора доставити сертификат
издат
од
стране
независне
акредитоване лабораторије, којим се
4.
доказује да је пена антидекубиталног Копијa важећег сертификата.
душека тражене густине од 30кг/м3 и
да је сировински састав 100%
полиуретан.
Понуђач мора доставити сертификат
којим
се
доказује
да
је
навлака(душека): Водонепропустна и
да се може искувавати на 95° и да
нема значајног скупљања тј. у просеку
по ширини и дужини максимално до
5.
Копијa важећег сертификата.
5%. Да се може излагати стерилизацији
тј. температурама од 134 степена, и да
нема значајног скупљања, по ширини и
дужини максимално до 5%. Да је горњи
слој (на ком се лежи) израђен од 100%
полиуретана.
Наручилац задржава право да у случају сумње да понуђена добра испуњавају
захтеване техничке карактеристике, затражи на увид, за понуђена добра Извештаје о
испитивању издат од старне независне акредитоване установе из кога се види да понуђена
добра задовољавају тражене техничке карактеристике.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
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наведених у табеларном приказу обавезних услова понуђач доказује достављањем свих
доказа наведених у табеларном приказу.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведених у табеларном приказу додатних услова понуђач доказује достављањем свих
доказа наведених у табеларном приказу.
За ову јавну набавку тражи се испуњеност услова из члана 75. тачке 5) ЗЈН, и
то: Решење о дозволи за обављање промета на велико медицинских средстава донето од
стране Министарства здравља РС (члан 193. и 194. Закона о лековима и медицинским
средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др.
закон) и Важеће решење о упису у Регистар медицинских средстава донето од стране
Агенције за лекове и медицинска средства, за понуђено добро (члан 177. ЗЛМС)
Испуњеност обавезног услова из члана 75.став 2. ЗЈН за учешће у поступку
предметне јавне набавке, наведног у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 4, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (У делу 6. ове Конкурсне документације,
Образац 6.4), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2.
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 овлашћење за потписивање.
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. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача
достави ОП образац лица овлашћеног за заступање.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
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, док је услов из члана 75.
став 1. тачка 5) ЗЈН дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове понуђачи из групе испуњавају заједно.
Сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, доказ из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона
доставља понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова, док доказе о испуњености додатних услова доставља
онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.
Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање
доставити за сваког члана групе понуђача.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
НАПОМЕНА:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим
уколико није другачије одређено конкурсном документацијом.
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 оквирног споразума односно током важења оквирног споразума и
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појединачних уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи
од понуђача са којима ће закључити оквирни споразум, 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 понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до
4) Закона, сходно чл. 78. Закона.
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.
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 не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
5.1.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

5.2.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛА
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће уговор
доделити оном понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.
У случају истог понуђеног рока извршења, Наручилац ће уговор доделити оном
понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
6.1.

Образац ПОНУДЕ

ПОНУДА

БРОЈ __________ од ____________ године
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ОПРЕМА ЗА ПРИХВАТИЛИШТЕ, ЈН ОП 07/2018
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – Опрема за
потребе надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018, објављеног на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.gerontns.co.rs
дана
06.06.2018. године
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА
(заокружити одговарајућу величину)

А: велико

Б: средње

В: мало

Г: микро

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
НАЗИВ И ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
Интернет страница на којој су докази
из члана 77.ЗЈН јавно доступни
(уколико се не достављају уз понуду, а
ако се даје изјава не треба попуњавати)
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а
да
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити начин подношења понуде)
 САМОСТАЛНО

не
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 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ изражен у броју дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда, у празно поље уписати рок)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА :

Опрема за потребе надограђеног и
проширеног објекта Прихватилишта

УКУПНА ЦЕНА без обрачунатог ПДВ-а:

динара

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:

динара

УКУПНА ЦЕНА са обрчунатим ПДВ-ом

динара

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са осталим
трошковима и са ПДВ-ом:

динара

РОК ИСПОРУКЕ:
(не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора)

ГАРАНТНИ РОК:
(не може бити краћи од 24 месеца)

вирмански на рачун понуђача, по извршеној
испоруци у року од 45 (четрдесетпет) дана
од дана пријема рачуна који је регистрован у
Централном регистру фактура код Управе за
трезор и који је са инструкцијама за
плаћање достављен у року од 3 (три) дана
од дана регистровања.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује да
су тачни подаци који су наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава,
потписује и оверава печатом члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе понуђача означен
као носилац посла.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни
део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о
подизвођачу.
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о
понуђачу из групе понуђача.

Место и датум:

ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ:

____________________
М.П.

____________________
Име и презиме – читко написано
_____________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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Образац ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – опрема за
Прихватилиште, ЈН ОП 07/2018, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.gerontns.co.rs дана 06.06.2018. године, изјављујем да понуду
подносим са подизвођачем:
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА
(заокружити одговарајућу величину)

А: велико

Б: средње

В: мало

Г: микро

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ
% укупне вредности набавке која је
поверена подизвођачу
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

_______________________________________
_______________________________________

Подизвођач се налази у регистру понуђача АПР-а

да

не

НАПОМЕНА: Образац се попуњава и подноси само ако се понуда подноси са подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:

________________________
М.П.

_______________________
Име и презиме – читко написано

______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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Образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – Опрема за
потребе надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018, објављеног
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.gerontns.co.rs дана
06.06.2018. године изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача, односно
подносимо заједничку понуду:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА
(заокружити одговарајућу величину)

А: велико

Б: средње

В: мало

Г: микро

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ
Имена
и
одговарајуће
квалификације лаца које ће бити
одговорна за извршење уговора о
јавној набавци
Подаци о обавези за извршење
уговора
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а

да

не

НАПОМЕНА: Образац попуњавају и подносе само они понуђачи који подносе заједничку
понуду. У том случају образац копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Образац попуњава и потписује понуђач – носилац посла, односно његово овлашћено лице.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:

________________________
М.П.

_______________________
Име и презиме – читко написано
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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Образац СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – Опрема за
потребе надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018, објављеног на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.gerontns.co.rs дана 06.06.2018.
године, овим споразумом следећи чланови групе понуђача:
Редни
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ или
ОВЛАШЋЕНО
СЕДИШТЕ И АДРЕСА
број
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ
ЛИЦЕ
1.
2.
3.
4.
5.
се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара – Опрема за
потребе надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018, чланови групе
понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према наручиоцу и обавезују
се да ће:



Члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели бити члан групе
који ће бити НОСИЛАЦ ПОСЛА, односно који ће ПОДНЕТИ ПОНУДУ и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
Одређују опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, и
то члан групе понуђача под редним бројем:

1. да извршава ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. да извршава: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. да извршава:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
За члана заједничке понуде под редним бр. 1. у горњој табели
_________________________
(Овлашћено лице)
За члана заједничке понуде под редним бр. 2. у горњој табели
_________________________
(Овлашћено лице)
За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој табели
_________________________
(Овлашћена особа)
НАПОМЕНА: Образац попуњава понуђач, члан групе – носилац посла, односно његово овлашћено
лице (лице са ОП обрасца)
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6.2.

Образац ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а сходно члану 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку добара – Опрема за потребе надограђеног и проширеног објекта
Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018

_________ динара без ПДВ-а

(*навести трошак)

Трошкови прибављања средстава обезбеђења
Укупни трошкови без ПДВ
Вредност ПДВ-а

__________ динара без ПДВ-а
_______________ динара
_______________ динара

Укупни трошкови са ПДВ

_______________ динара

НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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 средстава обезбеђења. Попуњавање, потписивање и
оверавање овог обрасца сматраће се чином подношења Захтева за накнаду трошкова.
Достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум

Подносилац захтева – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица
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6.3.

Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне
докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова
(”Службени гласник РС” бр. 86/2015),
ПОНУЂАЧ _____________________________________ даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну
набавку добара – Опрема за потребе надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта,
ЈН ОП 07/2018, Наручиоца – Геронтолошки центар „Нови Сад“, Фрушкогорска бр.32, Нови
Сад по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.gerontns.co.rs дана 06.06.2018. године, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) уговор о јавној набавци бити
ништаван.
Место и датум:

Давалац изјаве – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни 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. Образац копирати у
довољном броју примерака.
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6.4. Образац ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ - ЧЛ. 75. став 2
ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2 ЗЈН, ____________________________________
(назив понуђача)
____________________________________________ даје:

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам приликом
састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима
рада и заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде за јавну набавку добара – Опрема за потребе
надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018.
Место и датум:

Давалац изјаве – овлашћено лице

________________________

_______________________
Име и презиме – читко написано
М.П.
______________________
Својеручни 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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује
да испуњава обавезни услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
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6.5.

Образац РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ (СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА)

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Навести референтне наручиоце/купце којима је понуђач у претходне три године
раћунајући од дана објављивања јавног позива испоручио понуђене болничке кревете за
најмање три наручиоца у вредности од минимум 7.000.000,00 динара без ПДВ-а
Р.б.

РЕФЕРЕНТНИ
НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
И ТЕЛ. БРОЈ

ВРЕДНОСТ
без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО
НАПОМЕНА: У случају више рефернци образац треба фотокопирати. Свака референтна набавка мора
бити документована потврдом наручиоца/купца (оригинал) на обрасцу потврде за референце. Уколико
понуђач наступа са подизвођачем у обзир се узимају само референце понуђача, а не и референце
подизвођача.
Понуђач одговара за аутентичност референци.
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6.6.

Образац ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА / КУПЦА
СЕДИШТЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН / ТЕЛЕФАКС
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1), референтни наручилац/купац издаје:

ПОТВРДУ да је добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште добављача)
у ________ години, наручиоцу/купцу у року и квалитетно извршио испоруку болничких кревета
без рекламације у гарантном року и то у укупној вредности од _____________________
динара без ПДВ-а.
Потврда
се
издаје
на
захтев
испоручиоца
/
добављача
__________________________________________________ ради учешћа у поступку доделе
уговора о јавној набавци добара – Опрема за потребе надограђеног и проширеног објекта
Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018 за потребе Наручиоца Геронтолошки центар „Нови Сад“,
Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
Место и датум
________________________

Референтни наручилац/купац
М.П.

_______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце / купце наведене у обрасцу
референтне листе. Потврде морају бити у оригиналу.
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6.7.

Образац РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ (СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА)

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Навести референтне наручиоце/купце којима је понуђач у претходне три године
раћунајући од дана објављивања јавног позива испоручио плочасти намештај за најмање
три наручиоца у вредности од минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а
Р.б.

РЕФЕРЕНТНИ
НАРУЧИЛАЦ - КУПАЦ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
И ТЕЛ. БРОЈ

ВРЕДНОСТ
без ПДВ-а

5.
6.
7.
8.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО
НАПОМЕНА: У случају више рефернци образац треба фотокопирати. Свака референтна набавка мора
бити документована потврдом наручиоца/купца (оригинал) на обрасцу потврде за референце. Уколико
понуђач наступа са подизвођачем у обзир се узимају само референце понуђача, а не и референце
подизвођача.
Понуђач одговара за аутентичност референци.
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6.8.

Образац ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА / КУПЦА
СЕДИШТЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН / ТЕЛЕФАКС
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1), референтни наручилац/купац издаје:

ПОТВРДУ да је добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште добављача)
у ________ години, наручиоцу/купцу у року и квалитетно извршио
намештаја

без

рекламације

у

гарантном

року

и

то

у

испоруку плочастог

укупној

вредности

од

_____________________ динара без ПДВ-а.
Потврда
се
издаје
на
захтев
испоручиоца
/
добављача
__________________________________________________ ради учешћа у поступку доделе
уговора о јавној набавци добара – Опрема за потребе надограђеног и проширеног објекта
Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018 за потребе Наручиоца Геронтолошки центар „Нови Сад“,
Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
Место и датум
________________________

Референтни наручилац/купац
М.П.

_______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце / купце наведене у обрасцу
референтне листе. Потврде морају бити у оригиналу.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора). Уколико понуду подноси група понуђача, уговор потписује члан групе понуђача који
је у Споразуму чланова групе понуђача означен као члан групе који ће потписати уговор.

УГОВОР О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ
НАДОГРАЂЕНОГ И ПРОШИРЕНОГ ОБЈЕКТА ПРИХВАТИЛИШТА
Закључен између:
1. Геронтолошког центра „Нови Сад“ из Новог Сада, Фрушкогорска бр.32 (у даљем
тескту:Наручилац, Купац), кога заступа директор, Славица Шкрбић, и
2. _________________________ из __________________, ул. ____________________ бр.___
(у даљем тескту: Добављач, Продавац), кога заступа ________________________________.
Даље у тексту под заједничким називом „Стране“ или појединачно „Страна“
Подаци о наручиоцу/купцу
МАТИЧНИ БРОЈ
08066191
ПИБ
102187298
БРОЈ РАЧУНА
840-127667-83
ТЕЛЕФОН
021/450-266
grozdana.pesut@gerontns.co.rs
ЕЛ. ПОШТА

Подаци о добављачу/продавцу
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
БРОЈ РАЧУНА
ТЕЛЕФОН
ЕЛ. ПОШТА

*(ако је заједничка понуда подаци о члану групе понуђача који је носилац посла)

Основ за закључивање уговора
Број Конкурсне документације
Редни број ЈН
Датум објављивања Позива за подношење позива на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца
Понуда изабраног понуђача деловодни број Наручиоца:
Број и датум одлуке о додели уговора:

07/8
ЈН ОП 07/2018
06.06.2018. године
*
*

*поља у табели Основ уговора попуњава Наручилац пре закључења уговора

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је јавна набавка добара – Опрема за потребе надограђеног и
проширеног објекта Прихватилишта Геронтолошког центра "Нови Сад" (у даљем
тексту:добра), у складу са Понудом добављача број __________ од ______________ године,
коме је у поступку јавне набавке мале вредности додељен уговор (у даљем тексту:Понуда).
Образац Понуде и техничка спецификација добара са структуром цене преузета из
Понуде чини саставни део Уговора.
Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора без
спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
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уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност износи: ______________________ динара (Словима:
________________________________________________________________)
без
ПДВ-а,
односно
___________________
динара
(Словима:________________________________________________________________)
са
ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и непроменљиве.
Цене из понуде обухватају све трошкове који се односе на реализацију набавке
добара као и пружање услуга које су нужно везане за испоруку и монтажу добара (царина,
превоз, истовар, унос и други слични трошкови) као и обезбеђивање неопходне и
одговарајуће амбалаже.
Накнадно обрачунате трошкове од стране Добављача Наручилац неће узети у обзир.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ____.
*Добављач је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио
подизвођачу ____________________ ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини
_______% од укупно уговорене вредности.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио подизвођачу
____________________ ПИБ _________, матични број __________ , а која чини _____ % од укупно
уговорене вредности.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам
извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2 овог члана.
*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)

ИСПОРУКА ДОБАРА
Члан 3.
Испоруку добара врши Добављач, о сопственом трошку и сопственим превозом на
адресу Дома у Футогу – Железничка бр.46 односно просторије установе које за то одреди
Наручилац.
Добра се достављају на начин прописан за ту врсту добара, уз коришћење свих
заштитних мера који би спречили оштећења.
Добра морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању и морају имати сву
пратећу документацију (декларацију, гарантни лист).
Декларација која прати добра мора да садржи све податке у складу са законом а
нарочито податке којима се доказује усаглашеност испоручених добара са техничким
карактеристикама, спецификацијом и описима траженим у конкурсној документацији –
Понуди.
Подаци из декларације не могу се мењати или уклањати.
Монтажа испоручених добара (за добра за која је монтажа неопходна) се врши на
лицу места према распореду Наручиоца.
Добављач је дужан да се при испоруци и монтажи придржава техничких прописа,
прописа из области безбедности и заштите на раду и заштите од пожара, а обавезан је да
уклони сав отпадни материјал који је настао као последица испоруке и монтаже.
Члан 4.
Добављач се обавезује да испоручи и монтира добра у року од _______* дана од
дана потписивања уговора.* попуњава Добављач
Добављач се обавезује да ће за извршење испоруке и монтажу добара одредити
искључиво стручна лица.
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Ризик случајне пропасти или оштећења добара, до момента испоруке и монтаже
сноси Добављач.
Гарантни рок за сва испоручена добра предметне јавне набавке је
____________________* месеци и тече од дана обостраног потписивања Записника о
квалитативном и квантитативном пријему добара. * попуњава Добављач
Уколико је након испоруке, односно монтаже добара, због уочених недостатака,
извршено отклањање недостатака, гарантни рок почиње да тече од дана када је откоњен
недостатак.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Добављач гарантује да добра која испоручује, одговарају важећим прописима и
стандардима у овој области, захтеваним техничким карактеристикам која су дата у
конкурсној документацији – Понуди.
Квалитативну и квантитативну контролу добара представник Наручиоца ће вршити
приликом пријема добара, односно монтаже добара (за добра за која је монтажа неопходна)
уз присуство представника Добављача, на месту испоруке, односно монтаже добара.
Приликом примопредаје и квалитативне и квантитативне контроле добара
представник Наручиоца и представник Добављача потписују Записник о квалитативном и
квантитативном пријему добара.
Представник Наручиоца је дужан да приликом примопредаје испоручена добра на
уобичајени начин прегледа.
Уколико се приликом примопредаје установи било какав недостатак или
неисправност у погледу квалитета односно квантитета, Наручилац је дужан да о томе
сачини Записник о рекламацији и без одлагања писано (маил, факс) достави Добављачу, а
добављач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету
добара отклони и/или да испоручи нова добра најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
пријема Записника о рекламацији.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Добављач је уз понуду доставио обавезујуће писмо о намери банке да ће издати
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ за добро извршење посла.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла Добављач се
обавезује да у року од 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора достави средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на
износ од 10 % вредности уговора без пореза на додату вредност.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди
Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговора или
уговорнених обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико Добављач поднесе банкарску гаранцију стране банке, тој банци мора бити
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони
ранг).
Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача.
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets
Authorities - ESMA).
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Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за
извршење уговора.
Члан 7.
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда
безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, бланко, соло меницу регистровану код
Народне Банке Србије бр.__________________ са меничним овлашћењем да је Наручилац
може попунити на износ од 10% од уговорене вредности уговора, као гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року са роком важења 30 дана дужим од дужине најдужег
гарантног рока.
Истовремено, са предајом менице и меничног овлашћења из става 1. овог члана,
Добављач се обавезује да Наручиоцу преда и копију картона са депонованим
потписом овлашћеног лица Добављача, овереног код пословне банке, не старији од 30 дана
и копију захтева/Потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистар
меница и овалашћења Народне банке Србије.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року.
Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати
нереализоване депоноване бланко соло менице у року од тридесет дана од дана када је
Добављач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 8
Плаћање се врши по извршеној испоруци у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема рачуна са отпремницом, овереним печатом и потписаним од стране овлашћеног
лица Наручиоца, а који је регистрован у Централном регистру фактура код Управе за трезор
и који је са инструкцијама за плаћање достављен у року од 3 (три) дана од дана
регистровања.
Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату
вредност Републике Србије и свим другим важећим прописима.
Добављач је дужан да приликом достављања рачуна на рачуну упише број и датум
закљученог уговора о предметној јавној набавци.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Члан 9.
Лице задужено за вршење неопходних радњи у комуникацији са Продавцем као и за
контролу квалитета достављених добара и праћење уредног извршавања уговорних
обавеза од стране Купца је запослени на пословима руководиоца службе комерцијале
Геронтолошког центра „Нови Сад“.
Одговорно лице Добављача за праћење и контролу извршења уговорних обавеза је
____________________________ *. (*попуњава Понуђач)
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 10.
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
ВИША СИЛА
Члан 11.
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Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза
Страна оправдано ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети,
који су се догодили без воље и утицаја Страна и који нису могли бити спречени од Стране
погођене вишом силом.
Као виша сила могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве,
земљотреси и пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови),
императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза).
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом.
Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 12.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну, а Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана
пријема писменог обавештења о раскиду.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај уговор остаје на снази до његовог извршења у потпуности.
За све оно што није изричито регулисано овим уговором, као и за сва спорна питања
која могу настати из овог Уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 14.
Све спорове проистекле из или у вези са овим уговором, укључујући и сва питања
везана за његово постојање, важење или раскид, Стране ће решавати споразумно.
Све спорове које Стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно надлежан
суд у Новом Саду.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5
(пет) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.
Сваки уредно потписан примерак овог уговора има значење оригинала и производи
подједнако правно дејство.

ДОБАВЉАЧ:
______________________

НАРУЧИЛАЦ:
__________________________
Славица Шкрбић, директор
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском
језику и поступак отварања понуда се води на српском језику.
2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке податке у обрасце
који су саставни део Конкурсне документације.
Понуда мора бити јасна, прецизна и недвосмислена.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Позиву за подношење
понуде, Конкурсној документацији односно у Упутству понуђачима како да сачине понуду,
евентуално накандно објављеним изменама и допунама Конкурсне документације и
додатним појашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се
утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде,
односно установила квалификованост понуђача.
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и
изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о
независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају
бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају
да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце
дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
Сви обрасци морају бити читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране
овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Ако понуђач самостално подноси понуду овлашћено лице понуђача потписује и
оверава печатом све обрасце.
Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем овлашђено лице понуђача
потписује и оверава печатом све обрасце.
Ако понуду подноси група понуђача – заједничка понуда овлашћено лице
понуђача који је у споразуму групе понуђача означен као носилац посла, потписује и оверава
печатом све обрасце.
Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују
и оверавају сви чланови групе.
Потребна документа сложити према редоследу из табеле Обавезна садржина
понуде:
Обавезна садржина понуде:
Техничка спецификација са структуром ценe
1.
Образац ПОНУДЕ
2.
Подаци о подизвођача (уколико се подноси понуда са подизвођачем)
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача)
Споразум чланова групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача)
Образац ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (није обавезан)
Образац ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Образац ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА да су при састављању својих понуда изричито
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (обавезни услови)
Докази о испуњености услова из члана 76. ЗЈН (додатни услови)
Каталог произвођача
Модел уговора
Обавезујуће писмо о намери банке да ће издати БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ за добро
извршење посла.
ОП образац лица овлашћеног за заступање (и понуђач и подизвођач и члан групе).
Овлашћење за потписивање за потписника (ако не потписује заступник).

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији,
затворене на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу
утврдитида се први пут отвара.
Понуде се достављају лично преко писарнице (радно време писарнице је од
понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) или поштом на адресу:
Геронтолошки центар „Нови Сад“, 21000 Нови Сад, ул. Фрушкогорска бр.32. са
назнаком: „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ
НАДОГРАЂЕНОГ И ПРОШИРЕНОГ ОБЈЕКТА ПРИХВАТИЛИШТА, ЈН ОП 07/2018 – НЕ
ОТВАРАТИ“
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.
На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе
за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
датума и часа назначеног у Позиву за подношење понуда.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до
назначеног датума и часа. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се
вратити понуђачу.
Обрасци из конкурсне документације се могу потписивати својеручно или оверити
факсимилом.
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар привредних субјеката
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Геронтолошког центра „Нови
Сад“, у Новом Саду, Фрушкогорска бр.32, Дом на Лиману, последњег дана рока за
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подношење понуда
назначеног у Позиву за подношење понуда и евентуалним
обавештењима о продужењу рока за подношење понуда, обављеним на Порталу јавних
набавки, www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.gerontns.co.rs.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране
Наручиоца.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање
писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје
Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за
учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.
3.

ПАРТИЈЕ: Ова набавка није обликована по партијама.

4.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ (члана 87. став 6 ЗЈН)

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју
понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени
или повлачењу понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно који документ
накнадно доставља.
Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде се подноси на адресу
Наручиоца (Геронтолошки центар „Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 Нови Сад) путем поште
или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком „ИЗМЕНА ПОНУДЕ или ДОПУНА
ПОНУДЕ или ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ОП 07/2018“.
У супротном понуда се неотворена враћа понуђачу.
Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека рока за
подношење понуде и истека рока важења понуде. Повлачење у том периоду има за
последицу наплату средства обезбеђења понуде.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду
са подизвођачем.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног
става ове подтачке (члан 87. став 4.).
7.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе:
да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
назив подизвођача, односно основне податке о подизвођачу,
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.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе
о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и члана 76., а доказ
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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.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
•
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
•
опису послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног
споразума
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 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
оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.
Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују
и оверавају сви чланови групе.
Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање
доставити за сваког члана групе понуђача.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Рок плаћања: по извршеној испоруци у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема
рачуна који је регистрован у Централном регистру фактура код Управе за трезор и који је са
инструкцијама за плаћање достављен у року од 3 (три) дана од дана регистровања.
Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату
вредност Републике Србије и свим другим важећим прописима.
Продавац је дужан да приликом достављања рачуна на рачуну упише број и датум
закљученог уговора о предметној јавној набавци.
Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања (менице,
акредитиви, банкарске гаранције и слично).
Авансно плаћање није дозвољено.
Рок испоруке:
Наручилац установљава максимални рок испоруке од 30 дана од дана потписивања
уговора. Понуђач је дужан да у својој понуди (Образац понуде) наведе рок испоруке јер ће се
рок испоруке користити као резервни критеријум за доделу уговора.
Гарантни рок:
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Гарантни рок на целокупну испоручену опрему не може бити краћи од 24 месеца.
Понуђач је дужан да у својој понуди (Образац понуде) наведе гарантни рок јер ће се
гарантни рок користити као резервни критеријум за доделу уговора.
Уколико је након испоруке, односно монтаже добара, због уочених недостатака,
извршено отклањање недостатака, гарантни рок почиње да тече од дана када је откоњен
недостатак.
Рок важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од снабдевача продужење рока важења понуде.
Снабдевач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
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.
Јединичне цене из понуде се сматрају фиксним и за време трајања уговора се не
могу мењати.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВа, сматраће се да је иста дата без ПДВ-а.
У цене у понуди морају да буду урачунати и кроз њих исказани сви попусти и све
погодности које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности Наручилац неће узимати у
обзир приликом примене критеријума за доделу уговора.
Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане.
Свака евентуална измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и
оверена од стране понуђача, тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.
У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција
понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
11.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:/
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Понуђач је обавезан да уз понуду достави обавезујуће писмо о намери банке да ће
издати БАНКАРСКУ ГАРАНЦИУ за добро извршење посла.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла изабрани понуђач
биће у обавези да у року од 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора, достави
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске
гаранције на износ од 10 % вредности уговора без пореза на додату вредност.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди
Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг).
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Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets
Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за
извршење посла.
Меница као гаранција за ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда:бланко
соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са
овлашцењем да је Наруцилац може попунити на износ од 10% од уговорене вредности, као
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року са роком важења 30 дана дужим од
дужине гарантног рока.
Уз меницу Понуђач предаје и картон депонованих потписа овлашћеног лица
добављача овереног код пословне банке, не старији од 30 дана, копију захтева/потврде
пословне банке да је доставњена меница заведена у Регистар меница НБС и одговарајућа
менична овлашћења.
Средство обезбеђења као гаранција за отклањање грешака у гарантном року предаје
се ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА о јавној набавци.
Наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату приликом потписивања уговора о
јавној набавци, ако понуђач не отклања грешке у гарантном року, што је детаљно
регулисано уговором о предметној јавној набавци.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а приликом попуњавања менице ниједан део печата, ни једно слово/број или део
истих не сме да пређе на бели руб који уоквирује меницу.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде.
Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за
јавну набавку добара – Опрема за потребе надограђеног и проширеног објекта
Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018“ може се упутити наручиоцу:
• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу
наручиоца (Геронтолошки центар „Нови Сад, Фрушкогорска бр.32,Нови Сад) или
• путем електронске поште, на адресу: grozdana.pesut@gerontns.co.rs или
• путем факса, на број 021/6350-782
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
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Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
изршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно 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 отврања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
14. 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.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
који има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу непосредно, поштом
на адресу: Геронтолошки центар „Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 Нови Сад,
препоручено са повратницом, на е-маил grozdana.pesut@gerontns.co.rs или факсом на број
021/6350-782, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, уз уплату прописане таксе.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема
захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са члана
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
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2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, као и
да поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се
налази на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
16. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних шест
месеци.
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17. ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлукео додели уговора, односно закључења Уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор достави понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Након што наручилац понуђачу достави потписани уговор, понуђач је дужан да у року
од три дана наручиоцу достави потписан уговор са припадајућим прилозима.
19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Измене током трајања уговора: Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након
закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета
набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи
податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења, исту
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.
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МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРНТНОМ РОКУ
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46 и 18/58, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65,
54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 -Уставна повеља) и
учествовања у поступку јавне набавке добара – Опрема за потребе надограђеног и
проширеног објекта Прихватилишта, ЈН ОП 07/2018, менични дужник предаје:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ СЕРИЈСКОГ БРОЈА: _________________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК
СЕДИШТЕ И АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ТЕКУЋИ РАЧУН/БАНКА
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
СЕДИШТЕ И АДРЕСА
МАТИЧНИ БРОЈ
ТЕКУЋИ РАЧУН

ПИБ

Геронтолошки центар „Нови Сад“
Нови Сад, Фрушкогорска бр.32
08066191
ПИБ
102187298
840-127667-83
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за
исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као средство обезбеђења за отклањање грешака
у гарантном року, у складу са Уговором бр.___________ од __________ 2018. године, који је
Менични дужник закључио са Меничним повериоцем на основу спроведеног поступка јавне
набавке добара - Опрема за потребе надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта,
ЈН ОП 07/2018.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 30 дана дужи од
дужине гарантног рока. Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити
меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од ______________ динара
(Словима:_____________________________________________________________),
што
представља 10% без ПДВ-а од износа вредности уговора.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања предметног
Уговора дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Меничног дужника, промена печата, статусних промена код дужника,
оснивање нових правних субјеката дужника и других промена које су од значаја за платни
промет.
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум и место издавања овлашћења

Дужник-издавалац менице
(потпис овлашћеног лица)

________________________

М.П.
___________________________
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Образац ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе
непосредно – директно на наведену адресу Наручиоца у позиву за достављање понуде.
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или
преко курирских служби.

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и з д а ј е с е:

ПОТВРДА

О

ПРИЈЕМУ

ПОНУДЕ

За учешеће у отвореном поступку јавне набавке добара – ОПРЕМА ЗА
ПОТРЕБЕ НАДОГРАЂЕНОГ И ПРОШИРЕНОГ ОБЈЕКТА ПРИХВАТИЛИШТА, ЈН ОП
07/2018.
Овом потврдом Наручилац, Геронтолошки центар «НОВИ САД» из Новог
Сада, ул. Фрушкогорсака бр.32, потврђује да је дана _____._____. 2018. године, од стране
__________________________________ (име и презиме), као овлашћеног представника
Понуђача __________________________________________________________________ из
________________________

ул.

______________________________________

бр._____,

предата П О Н У Д А за ЈН ОП 07/2018, код Наручиоца евидентирана и заведена под
бр.____________ од _____._____.2018. године, време пријема ________ часова.

За Наручиоца:

_____________________
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ПОДНОСИЛАЦ:
(попуњава Понуђач)

ПРИМАЛАЦ:
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД“
21 000 Н О В И С А Д
Ул. ФРУШКОГОРСКА бр.32

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ
НАДОГРАЂЕНОГ И ПРОШИРЕНОГ
ОБЈЕКТА ПРИХВАТИЛИШТА,
ЈН ОП 07/2018
- отворени поступак НЕ ОТВАРАТИ !
Датум и сат подношења
(попуњава Наручилац)
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