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-УПУТСТВО-

понуђачима како да сачине понуду
1

1.1

1.2

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке

ОПИС
НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
ВРСТА ПОСТУПКА
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Опис партија

ПАРТИЈА

1
2
3

Технички материјал за текуће одржавање
Грађевински материјали и припадајући производи
44100000
Преговарачки поиступак без објављивања позива за подношење понуда
Годину дана
16.10.2014.

ОПИС

Потрошни материјал за браварско
одржавање
Ручни алати
Акумулаторске батерије

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
44192000 - Други разни грађевински материјал
44512000 - Разни ручни алати
31711000 - Електронски материјал

2

ЈЕЗИК

3

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

2.1

3.1

Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена : Понуда и сви обавезни документи који се
прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику. Техничке спецификације,
каталози и сертификати могу бити приложени на енглеском језику. Остали документи морају бити
преведени уколико је то посебно наведено.

Прихватљива понуда треба да садржи следеће обавезне документе:
ДОКУМЕНТ:
Образац понуде (Документ бр.3)
Податке о учесницима у заједничкој понуди
(Документ бр.3а) – опционо
Податке о подизвођачима,
(Документ бр.3б) – опционо
Образац техничких карактеристика добара (Документ бр.4)
Модел Уговора (Докуметнт бр.5)
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76
Закона (Документ бр.6)
Образац изјаве о независној понуди (Документ бр.7)

ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА:
Понуђач

ОРИГИНАЛ / КОПИЈА
Оригинал

Понуђач

Оригинал

Понуђач

Оригинал

Понуђач
Понуђач

Оригинал
Оригинал

Понуђач

Оригинал

Понуђач

Оригинал

Образац трошкова припреме понуде (Документ бр.8)
Докази о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона o
јавним набавкама

Понуђач
Према упутству из
документа 6

Оригинал
Копије

*Наручилац задржава право провере валидности докумената за које се достављају копије. Понуђач је дужан по
захтеву Наручиоца да достави оверене копије докумената и/или оригиналне документе на увид.
*Понуда поред обавезних докумената може да садржи и остале карактеристике, друге описе добара,
сертификате квалитета, каталоге и сл.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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3.2
Начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне документације и понуде
3.2.1
Образац понуде – Документ 3: Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или
заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење уговора морају
бити наведени (цена, рок испоруке, услови и начин плаћања, важност понуде итд.), у супротном
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Ако неки елемент није наведен у обрасцу понуде а
може се утврдити из другог приложеног, овереног документа, пропуст се неће сматрати битним
недостатком.
3.2.2
Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи 3а и 3б: достављају се
уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико понуђач наступа
самостално није дужан да достави ове документе. Уколико понуђач наступа са заједничком понудом
или подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел
оверева понуђач-носиоц посла.
3.2.3
Образац техничких карактеристика – Документ бр.4: Оверен печатом и потписом на свакој страни,
чиме понуђач доказује да је упознат са садржајем тражених карактеристика добара и потврђује да
понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике. Сва понуђена добра морају бити у
складу са постављених захтевима Наручиоца и траженим техничким карактеристикама, у супротном
ће се понуда одбити као неодговарајућа.
3.2.4
Модел уговора – Документ бр.5: Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна поља која су
предвиђена за податке који чине битне елементе уговора и подаци о понуђачу), потписан и оверен
на свакој страни. Уколико је у питању заједничка понуда или понуда са подизвођачем, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц
посла. Обавезно, оверити и потписати сваку страну модела уговора. Уговор ће бити закључен након
доношења одлуке овлашћеног органа наручиоца. Ако понуђач чија је понуда најповољнија одбије да
закључи уговор о јавној набавци, Наручилац ће закључити уговор са наредним најповољнијим
понуђачем. Понуђач је дужан да на евентуални захтев Наручиоца, уз потписан уговор о купопродаји
достави све судски или код општинског органа ОВЕРЕНЕ доказе из члана 76. Закона
3.2.5
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 – Документ бр.6: Табела у прилогу овог
документа мора бити попуњена на сваком пољу.
3.2.6
Изјава о независној понуди – Документ бр.7: Изјавом о независној понуди понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
3.2.7
Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.8: У обрасцу трошкова припреме понуде могу
бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. Трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења само под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
3.2.8
Докази о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона – Докази се достављају у складу са упутством
из Документа бр.6

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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3.3
Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:
3.3.1
Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 30 дана а ради одлуке о
избору најповољније понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати до до истека
30 дана од дана подношења. Уколико понуђач понуди опцију важења понуде мању од 30 дана,
понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека рока важења понуде у
писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати
захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду
3.3.2
Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима:
 Понуда се доставља искључиво у читко писaној, штампаној форми;
 Наручилац документацију шаље е-маилом (PDF printable формат) и објављује на Порталу ЈН;
 Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део Уговора;
 Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде добијеним од Наручиоца;
 Модел уговора мора бити попуњен, оверен и потписан;
 Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа
понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у
смислу члана 106 Закона;
 Понуда ће бити одбијена ако садржи неистините податке или ако не одговара свим
обавезним захтевима из конкурсне документације;
 Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђена
добра на нивоу партије или понуде (у јавној набавци која је формирана без партија) и
усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне документације;
 Понуђач је у обавези да у својој понуди обухвати сва тражена добра у оквиру набавке,
односно партије, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива.
 Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и
евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне
документације а посебно оне елементе који су важни за оцењивање и примену
методологије елемената критеријума за оцену понуда.
 На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се
примењују одредбе Закона.
 Понуда и општа документација (документација која се доставља у складу са чланом 75. и
76. Закона) треба да буде повезана ЈЕМСТВЕНИКОМ у целину и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози а да се видно не оштете листови или печат.
 Понуђач одговара и гарантује за адекватно увезивање поднете понуде те је из тог разлога
дужан да обезбеди њену сигурност увезивањем јемствеником или ако сматра да је то
потребно, путем другог још поузданијег начина.

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 се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном
тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено представнику понуђача
(уколико је присутан и уколико има одговарајуће овлашћење) да парафира уочену исправку,
и друге формалне недостатке, у супротном ће се исправке и недостаци констатовати у
Записнику а у вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања
Извештаја о стручној оцени понуда.
 Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо
образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити, уколико се исти податак не буде
могао утврдити из другог приложеног документа.
 Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда и сви обрасци који се
достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање
(сходно обрасцу ОП-овера потписа лица овлашћеног за заступање). Исправка грешака у
попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити
иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
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3.4

4

4.1

4.2

Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у писаном
облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу: Општа
болницаСуботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, писарница у главној згради са назнаком : НЕ
ОТВАРАТИ ! ПОНУДА за ЈН – 102/14-Д/ПП – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ – Партија ____ . На полеђини
коверте навести пун назив, број телефона, контакт особу и адресу понуђача. Уколико понуђач
подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до крајњег рока за
подношење понуда, датума и сата како је наведено на првој страни конкурсне документације
(24.10.2014. до 10:00 часова).

ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је формирана у 3 партијe, наведене у тачки 1.2. Понуде за појединачне партије морају
бити физички одвојене, односно одвојене на начин да их комисија наручиоца може независно
оцењивати, и на начин који искључује могућност да се при пријему, односно отварању понуда
појединачна партија не може распознати, евидентирати.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

5

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

6

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА

7

ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

5.1

6.1

7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Понуде са варијантама нису дозвољене.

У складу са чланом 87 став 6 Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни
или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна
понуде може се поднети на начин који је предвиђен за подношење понуда, са посебном уочљивом
назнаком на коверти да се ради о измени односно допуни понуде а најкасније до крајњег рока
одређеног за подношење понуде. Понуђач, такође може да опозове своју понуду писменим
изјашњењем о опозиву најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Коверте у којима
се подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на коверти за
подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку“ наводи „измена“ , „допуна“
или „опозив“.

Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе
директно подизвођачу. Наведени подаци се уносе у документ 3а.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да
наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 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
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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8

8.1

8.2
8.3
8.4

9

9.1
9.2.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 понуђачу који ће издати рачун;
 рачуну на који ће бити извршено плаћање;
 обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Важење понуде: најмање 30 дана
Рок испоруке:
максимално 96 часова

10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА:
10.1

Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити исказане у
динарима, заокружене на две децимале и исказане искључиво по јединици мере назначеној у обрасцу
понуде. Ценовни елементи у понуди понуђача се исказују у динарима са свим урачунатим зависним
трошковима и са паритетом ФЦЦО Купац као Наручилац. Цена је промењива, са свим урачунатим
зависним трошковима набавке и са паритетом ФЦЦО Купац. Ако понуђена цена укључује увозну
царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у обрасцу понуде у
пољу „Укупни зависни трошкови“. Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне
погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније
понуде.

11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1

Понуђач приликом потписивања уговора доставља бланко, сопствену меницу, депо картон и менично
овлашћење са клаузулом „без протеста“ оверене и потписане, наплативе на први позив “по виђењу“,
роком важења до три дана након истека важења Уговора и са меничним овлашћењем у корист Купца,
и то :
Меницу за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 10 % од
вредности уговора, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу истовремено са закључењем
уговора и која траје најмање 3 дана дуже од дана истека рока трајања уговора, односно гарантног
периода за предметна добра. Купац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у
случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
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11.2

11.3

Бланко соло менице треба да садрже само потпис и печат понуђача и достављају се посебно тј. са
два менична овлашћења на Купца и и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац. Образац меничног
овлашћења мора да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Сопствене
менице и менична овлашћења која се достављају уз Уговор треба да буде регистроване код пословне
банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења (члан 47a. став 6. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2002 и 5/2003 и
''Службени гласник РС'', бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011, 56/2011). Понуђач је дужан да уз бланко соло
меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа достави Наручиоцу потврду своје
пословне банке о регистрацији менице, односно оверен примерак захтева за регистрацију менице
од стране пословне банке, у супротном ће његова понуда бити одбијена. Менично овлашћење/писмо
обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје (у
динарима са пдв), са навођењем рока важности – најкраће 3 дана дуже од периода рока важења
уговора. Уколико oдaбрaни пoнуђач у предвиђеним рoковима нe дoстaви средства обезбеђења, кaкo je
трaжeнo у дoкумeнтaциjи нaручилац ћe, пoнoвo извршити рaнгирaњe пoнудa прeмa критeриjумима зa
избор нe узимajући у oбзир пoнуду oдaбрaнoг пoнуђача тe дoнeти oдлуку o избору нoвe нajпoвoљниje
исправне пoнудe или aкo пoстoje рaзлoзи пoништити пoступaк jaвнe нaбaвкe.
Меница и менично овлашћење ће се достављати по правилу: један уговор= једна меница. У случају
подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде/конзорцијума) могу дати једну
бланко соло меницу прибављену од стране само једног члана или више бланко соло меница од свих
чланова заједничке понуде, а укупна вредност бланко соло менице не може бити мања од 10% а од
укупне вредности понуде са пдв, за гаранцију за озбиљност понуде и за гаранцију за добро извршење
посла. Наручилац је овлашћен да уновчи дату финансијску гаранцију ако изабрани понуђач не
испуњава своје уговорене обавезе.
Додатно средство обезбеђења – уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу, понуђач доставља меницу и менично овлашћење у висини од
10% вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла, на начин који описује меницу за
добро извршење посла.

12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
12.1

12.2

Свака страница која садржи податке који су поверљиви за понуђача или његовог подизвођача
треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као
поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним актом утврђени или
означени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац може да одбије
да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока
за отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у
складу чл.14. Закона став 2. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима
садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
13.1

13.2

Понуђач може искључиво у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20.
Закона. Прихватљиви начини комуникације: Поштом на адресу „Општа болница Суботица, Суботица,
24000 Суботица, Изворска 3“; или на факс: 024/625-715; или путем е-маила: obtender@gmail.com
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
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14 КРЕИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
14.1
14.2

Критеријум за доделу уговора : Економски најповољнија понуда
Елементни и методологија примене критеријума:
ПАРТИЈЕ 1,2,3,4

14.2.1

Елемент
критеријума
Цена

формула:

80/понуђена цена x најнижа понуђена цена

80

14.2.2

Рок испоруке (час)

скала:

0-24ч (10п) 25-48ч(5п) 49-72ч(0п)

10

14.2.3

Услови плаћања
(у данима)

скала:

≥110(10п); 91-109(8п); 61-90(6п); 31-60(3п); 0-30(0п)

10

14.3

методологија примене

Макс.број пондера

Елементи критеријума у случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера:
Нижа понуђена цена, затим краћи рок испоруке и дужи рок плаћања

15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
15.1
15.2

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине – Изјава као доказ из документа 6.
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВИ УЗОРАКА
16.1

Наручилац задржава право да у току доношења одлуке о додели уговора, затражи узорке понуђених
добара ради процене квалитета и утврђивања да ли понуђена добра испуњавају техничке
карактеристике тражених добара, а понуђач је дужан да по писменом позиву наручиоца, узорке
достави у року од 24 часа о сопственом трошку на име: Комисије за јавне набавке за јавну набавку
ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА , Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица - место
предаје узорака: писарница. Ако се утврди да на основу достављених узорака понуђено добро не
одговара техничким карактеристикама тражених добара или декларисаним карактеристикама
еквивалентних добара (или одговарајуће), наручилац задржава право да такву понуду одбије као
неодговарајућу уз образложење у Одлуци о додели уговора. Уколико понуђач не достави узорке у
предвиђеном року наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу.

17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА

17.1 Активна легитимација
17.1.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права у име наведеног
лица из тачке 17.1.1, може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе
Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански
надзорник.

17.2 Рокови и начин подношења захтева
17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима
предвиђеним овим Законом.
17.2.3 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
чланом 150. став 1. Закона.
17.2.4 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу
Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница.
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17.2.5

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

17.3 Последице поднетог захтева
17.3.1 Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.
Закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
17.4 Такса
17.4.1 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
О поднетом захтеву, Наручилац обавештава све учеснике у поступку доделе уговора о јавној набавци,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема Захтева за заштиту права. Поднети захтев у складу са
чланом 151. Закона, обавезно доставити доказ о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на жирорачун бр. 840-742221843-57 по моделу 97 и позивом на број одобрења: 50-016, Републичка
административна такса за јавну набавку – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ - Општа болница Суботица,
Суботица. Корисник: Буџет Републике Србије
17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује управни поступак

18 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
18.1
18.2
18.3

Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда уговор ће бити закључен у року од 3
дана од дана пријема одлуке о додели уговора.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Ако је у случају из тачке 17.2 због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о
додели уговора
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Дaтум

Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3a

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧИMA
ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ 1:
Нaзив

Maтични брoj

Aдрeсa

Рeгистaрски брoj

Teлeфoн

Шифрa дeлaтнoсти

Фax

ПИБ

E-мaил

Teкући рaчун

Кoнтaкт oсoбa

Нoсилaц плaтнoг прoмeтa

Функциja

Пoтписник угoвoрa

ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ 2:
Нaзив

Maтични брoj

Aдрeсa

Рeгистaрски брoj

Teлeфoн

Шифрa дeлaтнoсти

Фax

ПИБ

E-мaил

Teкући рaчун

Кoнтaкт oсoбa

Нoсилaц плaтнoг прoмeтa

Функциja

Пoтписник угoвoрa

Проценат укупне вредности поверене подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
Правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

M.П.
_______________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa

Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa
Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3б

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

ПOДAЦИ O УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ 1:
Нaзив

Maтични брoj

Aдрeсa

Рeгистaрски брoj

Teлeфoн

Шифрa дeлaтнoсти

Фax

ПИБ

E-мaил

Teкући рaчун

Кoнтaкт oсoбa

Нoсилaц плaтнoг прoмeтa

Функциja

Пoтписник угoвoрa

ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ 2:
Нaзив

Maтични брoj

Aдрeсa

Рeгистaрски брoj

Teлeфoн

Шифрa дeлaтнoсти

Фax

ПИБ

E-мaил

Teкући рaчун

Кoнтaкт oсoбa

Нoсилaц плaтнoг прoмeтa

Функциja

Пoтписник угoвoрa

M.П.
_______________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa

Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa
Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 1 - Потрошни материјал за браварско одржавање

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ:
Нaзив

Maтични брoj

Aдрeсa

Рeгистaрски брoj

Teлeфoн

Шифрa дeлaтнoсти

Фax

ПИБ

E-мaил

Teкући рaчун

Кoнтaкт oсoбa

Нoсилaц плaтнoг прoмeтa

Функциja

Пoтписник угoвoрa

EЛEMEНTИ ПOНУДE:
ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ

РEКAПИTУЛAЦИJA
Укупан износ без ПДВ-а

Укупни зависни трошкови

ПДВ у динарима
Стопа ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
Услови плаћања – (у данима)
Рок испоруке (у часовима) макс. 96

Понуду подноси (заокружити):
- самостално
- са подизвођачем
- заједничка понуда

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa

Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Одељење контролинга - јавне набавке , Тел / Fax: 024/ 625-715 , e-mail: obtender@gmail.com

Конкурсна документација – Образац понуде

Meстo издaвaњa пoнудe

13
Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 1 - Потрошни материјал за браварско одржавање

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

1

2

3

4

5

6

7

8

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
150
150

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Matica jus m.b1.601 m 3
Matica jus m.b1.601 m 4
Matica jus m.b1.601 m 5
Matica jus m.b1.601 m 6
Matica jus m.b1.601 m 8
Matica jus m.b1.601 m 10
Matica jus m.b1.601 m 12
Podl.rav.jus m.b2.011 m 3
Podl.rav.jus m.b2.011 m 4
Podl.rav.jus m.b2.011 m 5
Podl.rav.jus m.b2.011 m 6
Podl.rav.jus m.b2.011 m 8
Podl.rav.jus m.b2.011 m 10
Podl.rav.jus m.b2.011 m 12
Podl.elas.jus m.b2.110 m 3
Podl.elas.jus m.b2.110 m 4
Podl.elas.jus m.b2.110 m 5
Podl.elas.jus m.b2.110 m 6
Podl.elas.jus m.b2.110 m 8
Podl.elas.jus m.b2.110 m 10
Podl.elas.jus m.b2.110 m 12
vijak za drvo –krstasti 15x4
vijak za drvo –krstasti 20x4
vijak za drvo –krstasti 25x4
vijak za drvo –krstasti 30x4

M.П.

______________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 1 - Потрошни материјал за браварско одржавање

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

1

2

3

4

5

6

7

8

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

150
150
300
300
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
200

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

vijak za drvo –krstasti 40x4
vijak za drvo –krstasti 50x4
vijak za drvo –krstasti 15x5
vijak za drvo –krstasti 20x5
vijak za drvo –krstasti 30x5
vijak za drvo –krstasti 50x5
vijak za drvo –krstasti 60x5
Torban vijak sa maticom i podloškom
Torban vijak sa maticom i podloškom
Torban vijak sa maticom i podloškom
Torban vijak sa maticom i podloškom
Torban vijak sa maticom i podloškom
Torban vijak sa maticom i podloškom
Torban vijak sa maticom i podloškom
Torban vijak sa maticom i podloškom
Običan vijak sa maticom 30x4
Običan vijak sa maticom 40x4
Običan vijak sa maticom 50x4
Običan vijak sa maticom 60x4
Običan vijak sa maticom 20x5
Običan vijak sa maticom 30x5

50x6
60x6
80x8
120x10
30x5
40x5
50x5
20x5

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 1 - Потрошни материјал за браварско одржавање

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

1

2

3

4

5

6

7

8

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom
kom
kom
kom
kom
kom

200
100
200
200
100
100
100
100
200
200
200
500
500
500
500
500
500
100
300
300
500
500
100
100

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Običan vijak sa maticom 40x5
Običan vijak sa maticom 50x5
Običan vijak sa maticom 20x6
Običan vijak sa maticom 30x6
Običan vijak sa maticom 40x6
Običan vijak sa maticom 50x6
Običan vijak sa maticom 60x8
Običan vijak sa maticom 60x10
Običan vijak sa maticom 60x12
Običan vijak sa maticom 60x14
Običan vijak sa maticom 60x16
Vijak za tiplu φ6 3,5x35
Vijak za tiplu φ8 4,5x50
Vijak za tiplu φ8 5x60
Vijak za tiplu φ8 5x80
Vijak za tiplu φ10 6x60
Vijak za tiplu φ10 6x80
Vijak za lim 4,2x16
vijak za G.K ploče sa burgijom 3,5 x 25/20
vijak za G.K ploče sa burgijom 3,5 x 35/25
vijak za montažu gips karton ploča 2,5 x 35
vijak za montažu gips karton ploča 3,5 x 35
Tiple plastične φ6 univerzalna
Tiple plastične φ8 univerzalna

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 1 - Потрошни материјал за браварско одржавање

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр
1

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Опис
2

Tiple plastične φ10 univerzalna
Popnitne AI M4 do M4,8 6
Popnitne AI M4 do M4,8 8
Popnitne AI M4 do M4,8 10
Popnitne AI M4 do M4,8 12
Popnitne AI M4 do M4,8 14
Popnitne AI M4 do M4,8 16
Popnitne AI M4 do M4,8 18
Popnitne AI M4 do M4,8 20
Popnitne AI M4 do M4,8 25
Ekseri 5 cm
Ekseri 6 cm
Ekseri 7 cm
Ekseri 8 cm
Ekseri 9 cm
Ekseri 10 cm
Brava 6 obična
Brava 6 Elzet
Brava 8 obična
Brava 8 Elzet
Cilindar za bravu Elzet
Točak okretni 140/100-38
„Иномаг“ или одговарајући
Točkovi za kolica 125/37,5-50 „Иномаг“ или одговарајући
Klavir šarka
Male bravice za ormare i ladice
Trip brava

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

3

4

5

6

7

8

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom.
kom.
kg.
kom.
kom.
kom.
kom.
m
kom.
kom

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
2
2
2
2
2
10
30
10
30
40
20
10
40
20
20

Јед.мере

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 1 - Потрошни материјал за браварско одржавање

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр

Опис

1

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

2

katanac 38mm
katanac 50mm
Grafitna mast pak
Tovatna mast
WD sprej-podmazivač
Antikotozivni sprej odvijač
Vinkle za police 10
Vinkle za police 20
Vinkle za police 30
Osnovna boja za metal 0,7L

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

3

4

5

6

7

8

kom.
kom.
kom.
kg.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom

10
10
5
3
5
5
20
20
20
40

Јед.мере

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 2 - Ручни алати

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ:
Нaзив

Maтични брoj

Aдрeсa

Рeгистaрски брoj

Teлeфoн

Шифрa дeлaтнoсти

Фax

ПИБ

E-мaил

Teкући рaчун

Кoнтaкт oсoбa

Нoсилaц плaтнoг прoмeтa

Функциja

Пoтписник угoвoрa

EЛEMEНTИ ПOНУДE:
ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ

РEКAПИTУЛAЦИJA
Укупан износ без ПДВ-а

Укупни зависни трошкови

ПДВ у динарима
Стопа ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
Услови плаћања – (у данима)
Рок испоруке (у часовима) макс. 96

Понуду подноси (заокружити):
- самостално
- са подизвођачем
- заједничка понуда

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa

Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 2 - Ручни алати

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

1

2

3

4

5

6

7

8

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak
pak
kom
kom
kom
kom
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3
2
2
1
1
1
1
2
3
3
3
3
20
1
1
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ručni metar min 3m
Glimerica mala
Glimerica velika
Čekić 500 gr drveni
Čekić 1000 gr drveni
Čekić cca 5kg
Sekač sa gum. Drškom za beton
Špic štemajzla sa gum.drškom
Špakla 40 mm
Špakla 60 mm
Špakla 80 mm
Fangla
List za metal
Мaska za varenje
Držać za elektrode za aparat za elektrolučno zavarivanje
Skalper pvc+metalni vrh+guma min 18mm
Oštrice za skalper 18mm set
Burgija za metal 2
Burgija za metal 3
Burgija za metal 4
Burgija za metal 5
Burgija za metal 6
Burgija za metal 7
Burgija za metal 8
Burgija za metal 10

M.П.

______________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 2 - Ручни алати

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

1

2

3

4

5

6

7

8

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3
10
10
10
10
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Burgija za drvo 22
Vidija burgija 6
Vidija burgija 8
Vidija burgija 10
Vidija burgija 12
Garnitura burgija kružne min.18-64mm za drvo i gips
Odvijač plj. 1,2x60 605e
Odvijač plj. 1,8x60 605e
Odvijač plj. 2,5x 75
Odvijač plj. 3 x 80
Odvijač plj. 4 x100
Odvijač plj. 4 x 250
Odvijač plj. 6,5x150
Odvijač plj. 5,5x125
Odvijač plj. 6,5x 25
Odvijač plj. 6,5x150
Odvijač plj. 8,0x175
Odvijač plj. 10 x200
Odvijač krst.ph 00x 60
Odvijač krst.ph 000x 60
Odvijač krst.ph 0x 60

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 2 - Ручни алати

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

1

2

3

4

5

6

7

8

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

5
5
5
5
5
5
3
3
3
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Odvijač krst.ph 1x 80
Odvijač krst.ph 2x 25
Odvijač krst.ph 2x100
Odvijač krst.ph 2x280
Odvijač krst.ph 3x150
Odvijač krst.ph 4x200
Klešta komb. 406/180
Klešta komb. 406-200
Klešta seč. 461/160
Klešta blank 478/160
Klešta špic r 508/170
Klešta špic r 508/200
Klešta za kabl 425b
Klešta seger set 539/1
Turpija metal 200/3
Turpija metal 200/2 poluf.pr.
Turpija metal 250/1 pljos.
Turpija metal igličaste 12kom
Turpija za drvo ravna
Turpija za drvo okrugla
Nož za cirkular φ250 (60-70 zuba)
Nož za cirkular φ300 (60-70 zuba)
Gedore garnitura 1/2" minimalno 8-32 (18kom)
Komplet vilasti ključevi min.8-23
Komplet vilasti-okasti ključevi min.8-23

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 2 - Ручни алати

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр
1

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Опис
2

Vodovodarska klešta 1,5
Vodovodarska klešta 2
Armiračka klešta
Tesarska sekira
Pištolj za popnitne
Makaze za lim veće
Makaze za lim manje
Zaštitni šlem-kaciga sa vizirom
Fleks rezna ploče R-125 mm. za metal
Fleks rezna ploča R-230 mm. za metal
Fleks ploča R-125 mm. za brušenje
Fleks ploča R-230 mm. za brušenje
Fleks ploča R-125 mm. za šmirglanje 80
Elektrode za elektrolučno zavarivanje 2,5 mm.
Žica za autogeno zavarivanje 3 mm.
Ključ vilasti 30-32
Stolarske stege 50
Stolarske stege 80
Stolarske stege 100
Stolarske stege 120
Brusni kamen unutrašnji φ32 , spoljni φ220 , širina 25mm za grublje brušenje
Brusni kamen unutrašnji φ32 , spoljni φ220 , širina 25mm za finije brušenje
Garnitura ureznica i nareznica min.M4-M18
Kružna žičana četka za brusilicu 60mm navoj M14
Kružna žičana četka za brusilicu 100mm navoj M14
Ručna žičana četka

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

3

4

5

6

7

8

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kg
kg
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
2
1
1
1
1
4
10
10
10
10
5
5
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
3

Јед.мере

M.П.

________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 3 - Акумулаторске батерије

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ:
Нaзив

Maтични брoj

Aдрeсa

Рeгистaрски брoj

Teлeфoн

Шифрa дeлaтнoсти

Фax

ПИБ

E-мaил

Teкући рaчун

Кoнтaкт oсoбa

Нoсилaц плaтнoг прoмeтa

Функциja

Пoтписник угoвoрa

EЛEMEНTИ ПOНУДE:
ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ

РEКAПИTУЛAЦИJA
Укупан износ без ПДВ-а

Укупни зависни трошкови

ПДВ у динарима
Стопа ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
Услови плаћања – (у данима)
Рок испоруке (у часовима) макс. 96

Понуду подноси (заокружити):
- самостално
- са подизвођачем
- заједничка понуда

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa

Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.3
Партија 3 - Акумулаторске батерије

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

Произвођач/Земља пор.

Увозник

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Olovni akumulator 12V 180Ah
Olovni akumulator 12V 0,8Ah
Olovni akumulator 12V 3,2Ah
Olovni akumulator 12V 24Ah
Akumulator CP1290 12V 9Ah (RBC33 battery pack 1 pakovanje) ili odgovarajuće
Punjiva baterija AA Ni-Mh 1,2V 750mAh
Punjiva baterija AA Ni-Mh 1,2V 2300mAh
Akumlator LONG WP1250 12V 2,0Ah ili odgovarajuće
UL7.2-12 12V 7.2Ah SLA VRLA akumulator Ultracell ili odgovarajuće (za UPS)
UL12-12 12V 12Ah SLA VRLA akumulator Ultracell ili odgovarajuće (za UPS)
UL4.5-6 6V 4.5Ah SLA VRLA akumulator (70x47x101mm) Ultracell ili odgovarajuće
UL9-12 12V 9Ah SLA VRLA akumulator Ultracell ili odgovarajuće (za UPS uređaj)
UL3.4-12 12V 3.4Ah SLA VRLA akumulator Ultracell ili odgovarajuće
UL3.4-6 6V 3.4Ah SLA VRLA akumulatorm Ultracell ili odgovarajuće

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
2
1
2
2
10
8
10
40
12
40
2
5
5

M.П.
______________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Одељење контролинга - јавне набавке , Тел / Fax: 024/ 625-715 , e-mail: obtender@gmail.com

Конкурсна документација – Образац понуде

Meстo издaвaњa пoнудe

25
Конкурсна документација – Техничке карактеристике
Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.4

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕСве техничке карактеристике добара наведене су у обрасцу бр.3 – образац понуде. Понуђач
потписивањем и овером овог документа потрвђује да сва понуђена добра у оквиру партија
одговарају захтеваним техничким карактеристикама у обрасцу понуде.

Понуђач _____________________________ потрвђује да сва понуђена добра у оквиру партија __ __
__ __ __ __ __ одговарају захтеваним техничким карактеристикама у обрасцу понуде.

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Конкурсна документација – Услови за учешће у поступку јавне набавке
Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.6

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

- из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова–

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Обавезни услови (члан 75 Закона):
1.

Понуђач регистрован код надлежног органа (Доказ – Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - копија)

2.

Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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. (Доказ – Извод
из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда,
односно неће се прихватити ако је издат пре 16.08.2014. године – копија)

3.

Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда (Доказ – Потврда надлежног привредног и прекршајног
суда или Агенције за привредне регистре, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда,
односно неће се прихватити ако је издат пре 16.08.2014. године и мора бити издат након
објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда)

4.

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (Докази – 1Уверење/потврда Пореске управе Министарства финансија и привреде за измирене доспеле обавезе
које администрира ова управа. 2-Уверење/потврда надлежне управе локалне самоуправе за
измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 3- Потврда организације за
обавезно социјално осигурање о измиреним доприносима по основу обавезног социјалног
осигурања. Ови документи не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно неће
се прихватити ако су издати пре 16.08.2014. године)

5.

Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (Доказ – Изјава на сопственом обрасцу)

Додатни услови (члан 76 Закона):
6.

Понуђач располаже финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетима:
a)

b)

финансијски капацитет:
Пoнуђaч je зa пoслeдњe три гoдинe (2011, 2012 и 2013. гoдинe) имao минимaлнe укупнe прихoдe oд
прoдaje у врeднoсти oд 2.000.000,00 динaрa. (Дoкaзи – Извeштaj o бoнитeту или скоринг или билaнси
стaњa/успeхa са мишљењем или изводи из истих - копије)
пословни капацитет:
Понуђач је у периоду од пет година од дана објављивања Позива према једном или више наручилаца
(у смислу члана 2 Закона или другим правним лицима) уредно извршавао уговорене обавезе (испоруку
добара) по основу закључених уговора који нису старији од 5 година од дана објављивања Позива
(Доказ – Једна или више потврда наручилаца по партији, за уговоре који нису старији од 5 година, која
мора да садржи нaзивe добара или асортиман добара који се односе на предмет набавке за коју се
понуда подноси и мoрa имaти дaтум издaвaњa – користити потврду која је саставни део ове конкурсне
документације – документ бр.10 – копија. Приложити све потврде уз општу документацију)

У случају да се подноси понуда са подизвођачем или заједничка понуда, понуђач је дужан да испуљавање услова докаже
у складу са чланом 80 и 81 Закона и то:
- Понуђач доставља доказе о обавезним условима од тачке 1) до 4) за подизвођача
- Сваки понуђач из групе понуђача (заједничка понуда) мора да испуни обавезне услове тачке 1) до 4), а додатне услове
испуњавају заједно.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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Конкурсна документација – Услови за учешће у поступку јавне набавке
Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.6

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76. ЗАКОНА
Р.
бр.
1.
2.

3.

кo je издao
дoкумeнт

НAЗИВ ДOКУMEНTA

дaтум
издaвaњa
дoкумeнтa

Извoд из рeгистрa АПР
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда
(основног суда на чијем је подручју седиште правног лица) да
понуђач као правно лице није осуђиван за наведена кривична
дела
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да
законски заступник понуђача није осуђиван за наведена
кривична дела

5.

Извод из евиденције Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду да понуђач као правно лице
није осуђиван за неко од наведених кривичних дела везаних за
организовани криминал
Потврда надлежног привредног и прекршајног суда или
Агенције за привредне регистре дa пoнуђaчу ниje изрeчeнa
прaвoснaжнa судскa или упрaвнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa
дeлaтнoсти кoja je прeдмeт jaвнe нaбaвкe
Уверење / потврда Пореске управе Министарства финансија и
привреде зa измирeнe дoспeлe oбaвeзe кoje aдминистрирa oвa
упрaвa и

6.

Увeрeњe нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe зa измирeнe
дoспeлe oбaвeзe пo oснoву извoрних лoкaлних jaвних прихoдa или

4.

брoj
дoкумeнтa

Пoтврдa дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje кojу je
издaо надлежни орган зa привaтизaциjу

7.

Изјава на сопственом обрасцу о поштовању обавеза
произлазе из важећих прописа

које

8.

Извeштaj o бoнитeту или скоринг или билaнси стaњa/успeхa
са мишљењем или изводи из истих

9.

Потврде наручилаца

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа али је
дужан да прецизно наведе који су то докази и где су наручиоцу доступни. Уколико је понуђач регистрован у регисту
понуђача (АПР) није дужан да доказује испуњавање обавезних услова. Регистровани понуђачи су дужни да докажу
испуњавање додатних услова.
Ако понуђач има седиште у страној држави, примењиваће се одредбе члана 79. Закона о јавним набавкама. Ако се
понуђач налази у поступку приватизације о томе доставља потврду надлежног органа за приватизацију.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о
додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у року који не
може бити краћи од пет дана не достави наручиоцу доказе, наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву
и позив упутити понуђачу који је следећи на ранг листи.

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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Конкурсна документација – Изјава о независној понуди
Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о независној понуди

_________________ кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци бр. 102/14-Д/ПП под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм
oвeрeним oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa прeдузeћa, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa jaвну
нaбaвку.

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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Технички материјал за текуће одржавање
102/14-Д/ПП
Документ бр.8

Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Р.Бр.

Опис трошка

Јед.мере

Количина

Трошак у дин

Укупна вредност са свим зависним тр

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4

М.П.
_____________________________________
потпис овлашћеног лица

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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Конкурсна документација – Образац трошкова припреме понуде

Meстo издaвaњa пoнудe

30
документ 10
Образац потврде
(попуњава и оверава Купац - Наручилац)
НАРУЧИЛАЦ:

Назив наручиоца: _______________________
Адреса и место: _______________________
Контакт особа:

_______________________

Број телефона контакт особе: ______________
На основу члана 77. став 2. тачка 2. (1) Закона о јавним набавкама Купац издаје

ПОТВРДУ

О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА
којом се потврђује да је _______________________из_______________________ са
НАЗИВ

МЕСТО

нама закључио уговор о испоруци ________________________________________,у
износу од:
НАЗИВ ДОБАРА
_____________________ у 20____-ој години

и своје уговорене обавезе извршио у потпуности као што је уговорено и
предвиђено у условима, те га препоручујемо као добављача и поузданог пословног
партнера.
Ова потврда се издаје на захтев _______________________________ ради учешћа
у поступку јавне
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
набавке техничког материјала за текуће одржавање бр.102/Д-14/ПП – објављене
на Порталу јавних набавки дана 16.10.2014. од наручиоца Опште болнице
Суботица, Суботица и у друге сврхе се не може користити.

У _____________________ дана _____________
МЕСТО

ДАТУМ

М.П.

ЗА НАРУЧИОЦА

