ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:05/11
Датум:09.10.2019. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124
/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара – Индустријска машина за прање
веша, индустријска машина за сушење веша и машине за прање веша, ЈН ОП 05/2019,
образована Решењем директора установе бр.05/4 од 26.09.2019. године, сачинила је дана
09.10.2019. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕША,
ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША И МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША,
ЈН ОП 05/2019
У делу 6. Конкурсне документације
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се и сада гласи:

бр.05/7 од

27.09.2019.

године

Образац 6.1.

6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
6.1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ партија 1

ПОНУДА

БРОЈ __________ од ____________ године

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕША,
ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША И МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША,
ЈН ОП 05/2019 ПАРТИЈА 1
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – Индустријска машина
за прање веша, индрустријска машина за сушење веша и машине за прање веша, ЈН ОП
05/2019 ПАРТИЈА 1 , објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.gerontns.co.rs дана 27.09.2019. 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)
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а
да
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити начин подношења понуде)
 САМОСТАЛНО

не

 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

ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ
ВЕША, ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА
СУШЕЊЕ ВЕША И МАШИНЕ ЗА ПРЕЊЕ
ВЕША, ПАРТИЈА 1

УКУПНА ЦЕНА без обрачунатог ПДВ-а
ВРЕДНОСТ ПДВ-а
УКУПНА ЦЕНА са обрчунатим ПДВ-ом
РОК ИСПОРУКЕ:

(не може бити дужи од 45
дана од дана потписивања уговора)
ГАРАНТНИ РОК: (не може бити краћи од 2
године)

НАЧИН
И
ПЛАЋАЊА:

РОК

Плаћање се врши 100% авансно након што добављач преда
наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и
банкарску гаранцију за добро извршење посла, а на основу
авансног 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.

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни (попуни празна поља) и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава и потписује 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 и потписан Образац Подаци о подизвођачу.
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен и потписан Образац Подаци о понуђачу из групе понуђача.

Место и датум:
____________________

ПОНУЂАЧ:
____________________
Име и презиме – читко написано
_____________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

6.1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ партија 2

ПОНУДА

БРОЈ __________ од ____________ године

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕША,
ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША И МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША,
ЈН ОП 05/2019 ПАРТИЈА 2
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – Индустријска машина
за прање веша, индрустријска машина за сушење веша и машине за прање веша, ЈН ОП
05/2019 ПАРТИЈА 2, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.gerontns.co.rs дана 27.09.2019. 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)
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а
да
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити начин подношења понуде)
 САМОСТАЛНО
 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

не

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

ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ
ВЕША, ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА
СУШЕЊЕ ВЕША И МАШИНЕ ЗА ПРЕЊЕ
ВЕША, ПАРТИЈА 2

УКУПНА ЦЕНА без обрачунатог ПДВ-а
ВРЕДНОСТ ПДВ-а
УКУПНА ЦЕНА са обрчунатим ПДВ-ом
РОК ИСПОРУКЕ:

(не може бити дужи од 45
дана од дана потписивања уговора)
ГАРАНТНИ РОК: (не може бити краћи од 2
године)

НАЧИН
И
ПЛАЋАЊА:

РОК

вирмански на рачун понуђача, по извршеној испоруци у року од
45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна са отпремницом
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.

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни (попуни празна поља) и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава и потписује 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 и потписан Образац Подаци о подизвођачу.
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен и потписан Образац Подаци о понуђачу из групе понуђача.

Место и датум:
____________________

ПОНУЂАЧ:
____________________
Име и презиме – читко написано
_____________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

У делу 7. Конкурсне документације бр.05/7 од 27.09.2019. године у Моделу уговора за
партију 1 после члана 6 додаје се члан 6а који гласи:
„Добављач је дужан да одмах, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана
потписивања уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за правдање
примљеног аванса у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 100 % уговорене вредности
са порезом 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).
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 10 дана дужи од коначно
оправданог аванса.„
У делу 7. Конкурсне документације бр.05/7 од 27.09.2019. године у Моделу уговора за
партију 1 члан 7 мења се и сада гласи:
„Плаћање се врши 100% авансно након што добављач преда наручиоцу банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла, а на основу
авансног 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“
У делу 8. Конкурсне документације бр.05/7 од 27.09.2019. године тачка 9. НАЧИН И
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ мења се ставка Рок плаћања и сада гласи:
Рок плаћања: Плаћање се врши 100% авансно након што добављач преда наручиоцу
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење
посла, а на основу авансног 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.
У делу 8. Конкурсне документације бр.05/7 од 27.09.2019. године тачка 11. ПОДАЦИ
О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА за ПАРТИЈУ 1 додаје се и :
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА за ПРАВДАЊЕ ПРИМЉЕНОГ АВАНСА
Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да одмах, а најдаље у року од 15
(петнаест) дана од дана потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за
правдање примљеног аванса у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 100% уговорене
вредности са порезом 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.

Уколик се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене 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). 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
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од коначно
оправданог аванса.
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.gerontns.co.rs).
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова
понуда ће бити одбијена.

Комисија за ЈН ОП 05/2019

