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КОНКУРСНА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник бр. 29/2013“), а у вези са чланом 61.
Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр.124/2012), у даљем тексту „Закон“ и Одлуком о
покретању поступка јавне набавке број 01-1517/1 од 04.04.2014. године, од стране Комисије за јавну
набавку формиране
Решењем
о
образовању
комисије
за
јавну
набавку
број
011517/2 од 04.04.2014. године, припремљена је следећа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга у отвореном поступку

Јавна набавка
Редни број
Позив за подношење
Портал ЈН
Портал СГ
Рок за подношење
Јавно отварање

Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
09.04.2014. уторак
09.04.2014. уторак
09.05.2014. петак 10:00 ч
09.05.2014. петак 10:30 ч

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА

Наручилац

Извроска 3
Суботица
024/625-715
obtender@gmail.com
www.bolnicasubotica.com
Петар Кнежевић, дипл.менаџер

Адреса
Седиште
Телефон
e-mail
Web страница
Контакт особа

Комисија за јавну набавку:
Петар Кнежевић, дипл.менаџер
Ненад Благојевић,инж
Ниша Влаховић,инж

Службеник за јавне набавке
Стручни сарадник

председник
члан
члан

- конкурсна документација садржи 35 нумерисаних страна -

април - мај 2014. године
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Конкурсна документација – Позив за подношење понуда
Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.1

Наручилац Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, Суботица
На основу члана 55,57. и 60.Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» брoj 124/2012 од 29.12.2012.) објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Подаци о наручиоцу:
Назив:
Адреса и телефон:
Интернет страница:
Врста наручиоца:

Општа болница Суботица
Изворска 3 , Суботица , 024/625-715
www.bolnicasubotica.com
Здравство

Подаци о предмету и поступку јавне набавке:
Врста поступка ЈН:
Отворени поступак
Врста предмета ЈН:
Услуге
Опис предмета ЈН:
Одржавање објеката, површина и инсталација за развод флуида
Назив из општег речника:
Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама
Ознака из општег речника:
50700000
Број партија:
2
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум:
Економски најповољнија понуда
Елементи критеријума:
Цена, рок одзива, услови плаћања
Начини преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је документација доступна:
Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту
Начини преузимања:
наручиоца
Сајт-интернет страница:
http://www.bolnicasubotica.com/
Линк за преузимање:

http://www.bolnicasubotica.com/tekstovi/id,119/

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије
или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада:
Пореске обавезе
Заштита животне средине

Заштита при запошљавању

Министарство финансија и привреде - Пореска управа Републике Србије
Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;
Министарство Eнергетике, развоја и заштите животне средине
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.merz.gov.rs;
Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Немањина 11, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs;
Завод за социјално осигурање
Бул. уметности 10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Рок и време истека рока:
30 дана , односно крајњи рок за подношење понуда је 09.05.2014. до 10:00 часова
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу (писарницу)
наручиоца најкасније наведеног рока. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3,
Напомене:
24000 Суботица у писарницу Наручиоца у главном холу, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“
– „Понуда за учествовање у поступку јавне набавке ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА , редни
број ЈН 31/14-У/ОП“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача,
телефон и контакт особа.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax: 024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com
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Конкурсна документација – Позив за подношење понуда
Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.1

Отварање понуда (место, време, начин):
Општа болница Суботица, Изворска 3, Суботица у канцеларији службе за јавне
Место:
набавке , зграда са ознаком „Н“, први спрат десно.
Време:

09.05.2014. 10:30 часова

Начин

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за
подношење понуда, последњег дана горе наведеног рока.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Понуђачи који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство
представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица Понуђача, сa
прeцизним нaвoђeњeм обима oвлaшћeњa пунoмoћникa зa прeдузимaњe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних
рaдњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
25 дана од дана јавног отварања понуда
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):
Контакт особа:
Петар Кнежевић, дипл.менаџер
Телефон/факс:
024/625-715
E-mail:
obtender@gmail.com
Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и
Напомена:
добити искључиво писменим путем , путем електронске поште или факса

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax: 024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com
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Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.2

-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

Одржавање објеката, површина и инсталација за развод флуида
Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама
50700000
Отворени поступак
најдуже до годину дана

09.04.2014. Портал јавних набавки

ОПИС

1

Одржавање објеката и површина

2

Одржавање инсталација за
развод флуида

НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
Радови на крову и други посебни
45260000
грађевински занатски радови
Услуге поправке и одржавања
50700000
инсталација у зградама

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
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

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, сертификате
квалитета, каталоге и сл.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax: 024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com
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Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.2

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
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
3.2.4
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 – Документ бр.6: Табела у прилогу овог
документа мора бити попуњена на сваком пољу.
3.2.5
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.
3.2.6
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.
3.2.7
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

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax: 024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com
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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 понуђене
услуге 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 све тражене услуге 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 – 31/14-У/ОП – ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА – 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
(09.05.2013. до 10:00 часова).

ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је формирана у 2 партије, наведених 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.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца

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

8
Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда
Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.2

8

8.1

8.2
8.3
8.4

9

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

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
Цена:
Услови плаћања:
Гарантни рок:
Важење понуде:
Рок одзива:

процењена вредност биће наведена у записнику о отварању понуда
најмање 14 дана
најмање 3 месеца (на квалитет извршених услуга)
најмање 30 дана
највише 48 часова

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

10.2

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 фиксна, 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.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан 16.
став 3. тачка 1. понуђени услови плаћања не могу бити дужи од 120 (стотину двадесет) дана. Понуда са
валутом плаћања већом од 120 дана, третираће се као 120 дана и уколико таква понуда буде
најповољнија, у Уговор ће бити унесена валута плаћања од 120 дана.

11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1

Понуђач приликом потписивања уговора доставља 2 (две) бланко, сопствене менице, депо картон и
менична овлашћења са клаузулом „без протеста“ оверене и потписане, наплативе на први позив “по
виђењу“, роком важења до три дана након истека важења Уговора (друга меница) 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 предметне услуге. Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
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11.2

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.

11.3

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.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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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.

14 КРЕИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
14.1

Критеријум за доделу уговора : Економски најповољнија понуда

14.2

Елементни и методологија примене критеријума:
Елемент критеријума

методологија примене

Макс.број пондера

14.2.1

Цена

формула:

понуђена цена /90 x најнижа понуђена цена

90

14.2.2

Услови плаћања (у данима)

скала:

15-30 дана(0п) ; 31-45(3п) ; >45(5п)

5

14.2.3

Рок одзива (у часовима)

скала:

0-12(5п) ; 13-24(3п) ; >24(0п)

5

14.3

Елементи критеријума у случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера:
нижа понуђена цена, краћи рок одзива, 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 ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
16.1

Наручилац ће по захтеву понуђача одредити време и лице за контакт за обилазак објеката за које су
везане предметне услуге, а у циљу састављања прецизније понуде.

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.
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.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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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 – ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА - 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

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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Дaтум

Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
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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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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Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за партију 1
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
ПДВ у динарима
Стопа ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
Услови плаћања (у данима) (мин. 14)
Рок одзива (у часовима) (макс. 48)
Гарантни рок (у месецима) (мин. 3)

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

OБРAЗAЦ ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за партију 1
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

1

2

3

4

5

6

м²

100

м²

150

м²

100

м²

50

м²

80

м²

60

м²

100

м²

20

м¹
м¹

10

1
2
3
4
5
6
7

Скидање - демонтажа свих врста кровних покривача са одлагањем уз објекат извођења радова, чишћењем и одношњем на
градилишни депо до 20 м, обрачун по м² површине.
Демонтажа летви и штафли испод свих врста кровних покривача, обрачун по м² површине
Постављање летви за израду кровног покривача са бибер црепом на 15 цм летвом 3/5 обрач. по м² крова косе пројекције.У
цени су јелове летве, рад, материјал и транспорт ( без црепа )
Полагање гредица( штафли ) 5/8 за покриванје салонитом и трапезним лимом у размаку 50 цм У цену урачунат сав рад,
материјал и транспорт, обрачун по м2
Покривање крова трапезатастим челичним поцинкованим пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,55мм са
материјалом и украјањем лима код увала и грбина по упутству произвођача.У цени је материјал, транспорт, монтажа,
постављање, обрачун по м²
Покриванје крова таласатим салонит плочама са заптивањем преклопа плоча дим.125/105 цм. са укресиваљем код грбина и
увала.У цену урачунати рад, материјал и транспотр - обрач. м²
Покривање крова старим типом бибер црепа, двоструко покривање, нагиб крова 40º . У цену улази демонтажа,чишћење
црепа и поновно постаљање на нове летве - обрач. Рад по м².

8

Покривање крова старим типом бибер црепа, двоструко покривање, нагиб крова 40º . У цену уачунат рад и материјал.

9

Покривање грбина и слеменика пластифицираним фазорским комадима рш 70 цм.У цени је сав материјал, рад и
транспорт.Обрачун по м¹ покривене грбине ( сљеменаика )

10
11
12
13
14
15
16
17

Поставлјање сљеменика у цементни малтер, материјал и рад - обрачун по м¹
Демонтажа иксни и монтажа нових рш 60 цм.Рад материјал и транспорт - м1.
Монтажа и демонтажа фасадне скеле висине до 20м ( вертикале на 1,8 м ), обрачун по м².
Постављање подних керамичких плочица прве класе, фуга на фугу ширине до 3 мм. Извршити нивелисање подова масом за
изравнавање, полагање врши у лепку са заливањем фуга цементним млеком.У количину рачунати и сокле.
Облагање зидова зидним керамичким плочицама прве класе по избору наручиоца. Облагање вршити у лепку са попуном фуга
и уградњом типских лајсни на угловима.Материјал и рад.
Чишћење олука од лишћа и земље са испирањем и отпушавањем по потреби.
Зидарске попуне зидова и плафона иза водоинсталатера и електроинстаклатера са завршним малтерисањем ширине попна до
30 цм - обрачун по м¹ обрађене површине.
Скидање и демонтажа постојећих олука и постављање нових дебљине лима 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са
максималним размаком до 3 цм и летовати калајем од мин. 40%.Олуке причврстити држачима на растојању од мин. 80 цм.

м²
м²

20
8
40

м²

50

м²

50

м¹

200

м¹

100

м³

80
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Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за партију 1
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

1

2

3

4

5

6

м³

10

м²

200

м²
м²
м²
м²

50
200
100
100

м²

100

м²

40

м²

50

м²

40

м²

25

м²

20

Облагаље топловодних и водоводних цевних инсталација минералном вуном или другим изолационим материјалом са
облагањем заштитним ПВЦ - ом, обрачун по м¹ дужном.

м¹

50

Санација оштећења винфлекс подова и постављање нових - обрачун по м²

м²
м¹
м²
м³

30
40
40
80

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Израда зидова и преграда д= 45 цм од пуне цигле повезивањем продуженим малтером - У цени је рад, материјал и транспорт обрачун по м³.
Демонтажа оштећене гипсане плафонске површине.Ценом је обухваћена пажљива демонтажа гипсаних плоча и минералне
вуне да се не оштети носећа алуминијумска конструкција. Отпадни материјал одложити на градилишни депо, обрачун радова
по м²
Глетоваље оштећења,хигијенско кречење плафона у једном слоју полудисперзивном фарбом
Израда спуштеног плафона од гипс картон плоча д=12,5 мм на постојећу металну конструкцију - материјал и рад
Постављање минералне вуне д= 10 цм - материјал и рад, обрачун по м2
Бандажирање спојева са мрежицом и попуном фуга ригипсом
Малтерисање зазиданих делова и делова зидова са којих је обијен малтер – продуженим малтером. Цену дати са
материјалом, радном скелом, радном снагом и транспортом.
Полагање водотпорних гипс плоча на постојеће зидове у купатилима
Израдa лаких преградних зидова д= 12,5 цм обложених гипс картон плочама на металној подконструкцији са баждарењем и
глетоваљем спојева.Уградити сва потребна ојачања за качење горњих висећих елемената наештаја.У цени урачунати
материјал,рад и транспорт.
Подизање А-Б плоча са зиданих канала за развод цевовода, дозиђиваље са израдом бетонског венца ( " церклажа" ) , обрачун
по м² дужном
Израда преградних зидова д=12 цм од пуне опеке у продуженом малтеру.Обрачун по м³ кцију од лимених профила
попуњених минералном вуном д=10 цм. Обрачун по м² зида.
Просецање зидова израђених од блокова и пуне опеке, одвозом шута, припремом површина за уградљу инвентара ( шалтера,
прозора, врата..), попуха опеком и допунским малтером. обрачун по м² извршених радова.

Сечење бетонских и асфалтних површина - обрачун по м¹ дужном
Рушење асфалтног и бетонског коловоза прос. дебљине 7цм са одвожењем на депонију.
Ручни и машински ископ земље са одлагањем у кругу градилишта.

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

OБРAЗAЦ ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за партију 1
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

1

2

3

4

5

6

м³
м³
м³
м²
м²
м²

30,00
30,00
40,00
60,00
60,00
40,00

м³

30,00

м¹

30

час

30
40
20
40
40
20

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Затрпавање раскопаних површина материјалом из рова са набијањем у слојевима
Набавка, транспорт и уградња бањског песка.
Утовар и одвоз земље, шута и граевинског опада на депонију.обрачун по м³.
Набавка, транспорт и уградња бетона МБ20 за израду повшина д=12цм са оплатом
Набавка и уградња бетона МБ20 дебљине 12цм са армираном мреж. у доњој зони
Бетонирање стаза набијеним бетоном дебљине д = 7цм.Обрачун по м³
Набавка и уградља дробљеног камена - туцаника и слојевито планирање и набијање по поравнатој земљаној површини у слоју
од д = 20цм за израду паркиг простора.Обрачун по м³.
Израда слоја хидроизолације подова и зидова са Цересит ЦЛ 51 или адекватним материјалом у два слоја и постављањем
изолационих трака по угловима зидова.
Ангажовање хидрауличне корпе за потрбе орезивања дрвећа и чишћења олука до висине од 12 метара.Обрачун по радном
сату ангажовања.
Разбијање свих бетонских површина дебљине до 10 цм са утоваром и одвожењем на депонију.Обрачун по м²
Разбијање свих бетонских површина дебљине преко 10 цм са утоваром и одвожењем на депонију.Обрачун по м³
Рад КВ мајстора
Рад НК радника
Рад инжењера на решавању конкретних проблема и изналажењу стручних грађевинских решења.

м²
м³
час
час
час

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

OБРAЗAЦ ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за партију 2
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
ПДВ у динарима
Стопа ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
Услови плаћања (у данима) (мин. 14)
Рок одзива (у часовима) (макс. 48)
Гарантни рок (у месецима) (мин. 3)

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

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa

Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове
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Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за партију 2
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

1

2

3

4

5

6

м
м
ком
ком
м
м
м
м
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

40
40
40
50
50
100
60
40
1
2
1
1
2
1
1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
м
м

15
15
8
10
10
10
40
40

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

Набавка и уградња вањске ПВЦ канализационе цеви ДН160 од тврдог ПВЦ - а и прикључење на постојећу канализациону мрежу.
Набавка и уградња нове ПВЦ канализационе цеви ДН100 и прикључење на постојећу канализациону мрежу.
Набавка и уградња нове ПВЦ канализационе цеви ДН75 и прикључење на постојећу канализациону мрежу.
Набавка и уградња нове ПВЦ канализационе цеви ДН 50 и прикључење на постојећу канализациону мрежу.
Набавка и уградња поцинковане цеви 1/2” на водоводној и мрежи централног грејања са пуштањем у рад
Набавка и уградња пвц или ппр цеви 1/2” за топлу и хладну воду произв. "флуидтерм", пештан или еквивал. са фитинзима и уградњом
Набавка и уградња пвц или ппр цеви 3/4” за топлу и хладну воду произв. "флуидтерм", пештан или еквивал. са фитинзима и уградњом
Набавка и уградња пвц или ппр цеви 1” за топлу и хладну воду произв. "флуидтерм", пештан или еквивал. са фитинзима и уградњом
Набавка и монтажа нове WЦ шоље са доњим изливом,седиштем са поклопцем и санитар. прикључком за одвод непријатних мириса
Набавка и уградња водокотлића типа Геберит комбификс
Набавка и монтажа умиваоника ( 550 x 450 ) са држачима и полусталком или ( маском ) за сифон и угаоне вентиле
Набавка и монтажа вертикалног електричног. бојлера тип ГТ 80 литара са сигурносним вентилима и бриноксима, прикљућак 1/2"

Поправка водокотлића са заменом оштећ.унутарњих елемената
Набавка и монтажа туш каде тврдог акрила са кабином држачима и одводом истог произвођача, правоугаона 90/90 цм
Набавка и монтажа туш каде од тврдог акрила са кабином држачима и одводом истог произвођача, угаона 90/90 цм
Набавка и уградња стојеће изливне батерије за умиваоник са електро вентилима и фотоћелијом за топлу и хладну воду,
материјал израде ( хром - месинг ) атест, трафо на сваки 5 батерија
Заваривање металне цеви промена вентила ( ½” и пуштање у пробни рад )
Заваривање металне цеви промена вентила (¾” и пуштање у пробни рад )
Заваривање металне цеви промена вентила (1” и пуштање у пробни рад )
Заваривање металне цеви промена вентила (5/4” и пуштање у пробни рад )
Заваривање металне цеви промена вентила (2” и пуштање у пробни рад )
Заваривање металне цеви промена вентила (2 ½” и пуштање у пробни рад )
Набавка и уградња металних цеви у инсталацијама ( безшавна цев 3/4" )
Набавка и уградња металних цеви у инсталацијама ( безшавна цев 1/2" )

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Дaтум
Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)
Брoj пoнудe

OБРAЗAЦ ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за партију 2
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

1

2

3

4

5

6

м
м
м
м
м
м
ком
м
ком

40
40
50
50
50
50
2
15
8

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Набавка и уградња металних цеви у инсталацијама ( безшавна цев 5/4" )
Набавка и уградња металних цеви у инсталацијама ( безшавна цев 6/4" )
Набавка и уградња ПВЦ цеви 6/4" са фитинзима
Набавка и уградња ПВЦ водоводне цеви 2" са фитинзима
Набавка и уградња ПВЦ водоводне цеви 3" са фитинзима
Набавка и уградња ПВЦ водоводне цеви 3/4" са фитинзима
Набавка и уградња лекарске славине
Демонтажа дотрајалих делова металних цевовода
Набавка и монтажа подних сливника с полипропиленским кућиштем са заменом подне одводне цеви Ø20 или Ø50.
Комплетна замена бакарних '' У '' цеви Ø18 - 22 мм.за бојлер ТПВ запремине 4 м3 са пертловањем у носећу плочу,
испитивање на радни притисак и пуштање у рад ( материјал,рад, гаранција на рад и материјал
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 80
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 20
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 25
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 32
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 40
Преглед водоводне инсталације, набавка и замена оштећених пропусних вентила на вертикалама ДН 50
Преглед пароводних инсталације, набавка и замена оштећених парних вентила на водовима ДН 40
Пресецање цевовода и заваривање штуцни за вентиле 1/2" и 3/4"
Замена , нипле,спојнице, колена,муфова ½" и ¾’’.
Замена , нипле,спојнице, колена, 2 '' и 3''.
Набавка и монтажа писоара у тоалетима
Набавка и монт. пропусних равних вентила са куглом, од произвођача ппр цеви, пропусни вентил са пониклов. капом
3/4"
Набавка и монт. пропусних равних вентила са куглом, од произвођача ппр цеви, пропусни вентил са пониклов. капом
1/2"
Набавка и монтажа пропусних равних вентила - славина са куглом, од произвођача ппр цеви, угаони вентил 1/2"// 3/8"

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

10
14
14
14
10
2
5
20
20
6
1

ком

10

ком

10

ком

10
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Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.3

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

OБРAЗAЦ ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за партију 2
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

1

2

3

4

5

6

49
50
51
52
53
54

Набавка и уградња парног конденз одвајача 5/4 ''
Набавка и уградња парног конденз одвајача 1''
Набавка ''прокрон''парног конденз одвајача 5/4'' са демонтажом постојећег, одсецањем цеви и уградњом новог
Набавка и уградња парног конденз 3/4'' одвајача
Набавка и уградња парног конденз овајача1/2''
Набавка и монтажа бојлера тип Горење ГТ 10л У потисни под притиском, са сигурносним вентилом, прикључак 1/2 "
Набвка и уградња стојеће једноруч. изливне батерије (мешаљке) за топлу и хладну воду са покрет. изливом за судопер са 2 цеви
Набавка и монтажа зидног противпожарног хидранта са ормарићем од декаптираног лима 500x500x150 мм. снабдевен
хидрантским прикључком са вентилом Ø 50 мм, цревом од синтетичког влакна дужине 15 м.и млазницом.
Израда развода од ПЕ цеви за ПП хидрант ПЕ 63
Израда развода од ПЕ цеви за ПП хидрант ПЕ 110
Преглед и чишћење ел. бојлера са заменом грејача и термостата
Израда развода Ø 50 мм од челичних поцинкованих цеви за ПП хидрант

ком
ком
ком
ком
ком
ком

6
4
2
6
6
1

ком

1

ком

2

м
м
ком
м
м
м
м

10
10
2
10
20
20
20

ком

3

ком
ком
ком
ком
ком
ком

6
4
2
2
4
2

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Израда развода од поцинк цеви ДН 65 за топлу потрошну воду
Израда развода од поцинк цеви ДН 80 за топлу потрошну воду
Израда развода од поцинк цеви ДН 40 за топлу потрошну воду
Уградња вентилатора санаге до 1 КW за извлачење отпадних гасова са потребним бр.измена ваздуха на оделењу
Микробиологија и патологија запремина просторија 40 м3
Набавка и уградња парног вентила 2½" са пуштањем у рад
Набака и уградња парног вентила 1'' са пуштањем у рад
Набавка и уградња словенске полуспојнице 3''
Набавка и уградња холендера 3''
Набавка и уградња парног вентила 6/4" са пуштањем у рад
Набавка и уградња ПВЦ спојнице 3 ''

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Meстo издaвaњa пoнудe

Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.3

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

OБРAЗAЦ ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
за партију 2
Р.Бр

Опис

Јед.мере

Количина

Цена без ПДВ

Износ (4x5)

1

2

3

4

5

6

ком

4

ком

8

час

40

час

40

час

20

час

20

71
72

73

74
75
76

Пробијање зидова од пуне опеке и бетона од 25 - 40 цм због замене и повезивања канализационих цеви са централним
водовима и вертикалама, дим.отвора( 25x25) цм
Уградња армираних гибљивих високопритисних парних цеви л= 400- 600 мм са холендерима и навојним спојевима 1/2''
и 3/4''
Цена норма часа водоводарских услуга ( санација оштећених интерних делова цевовода, колена, вентила, разводника,
спојница, редуцирање цевовода, урезивање и нарезивање навоја, сервисирање славина, сифона,водокотлића,
судопера, лавабоа, туш црева са и без ручице, измештање и уградња туш када, лавабоа и бојлера, са сопственим
потрошним материјалом
Цена норма часа услуге санације интерних канализационих инсталација ( поправка, демонтажа и уградња
канализационих цеви сливника и розета, демонтажа и монтажа тоалетних шоља, писоара, водокотлића, огледала,
држача као и уградња ‘’економик’’ водокотлића, са сопственим материјалом
Цена припремних радова ( штемање зидова, пробијање бетонских површина, уклањање плочица и малтера као и
довођење радних површина у уредно стање, са одношењем шута
Цена норма часа рада инжењера на решавању техн. проблема развода инсталација и изради пројектнотехничке
документације

M.П.
________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa
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Конкурсна документација – Модел уговора
Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.5

Дeл.Брoj OБС: _____________
Дaтум: _____________
Наручилац као Корисник предметних услуга спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Републике
Србије ("Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 , у даљем тексту „Закон“), отоврени поступак јавне набавке „Одржавање објеката,
површина и инсталација за развод флуида“ број 34/14-У/ОП, ради закључења уговора о јавној набавци, и одлуком о
додели уговора бр. ___________ од ___________ (попуњава наручилац) је изабрао као најповољнију понуду понуђача
________________ (попуњава наручилац).
Наручилац и Понуђач, на основу члана 113. став 1. Закона, и Одлуке о додели уговора, сагласни су да закључе:

МОДЕЛ УГОВОРА

о пружaњу услугa oдржавање објеката, површина и инсталација за развод флуида
за потребе Опште болнице Суботица, Суботица
Зaкључeн дaнa _________2012. гoдинe у Субoтици измeђу:
1.
2

и

„ __________________ “ сa сeдиштeм у ___________ , улицa ___________ , кoгa зaступa дирeктoр
__________________ кao Вршиоца услугe (у дaљeм тeксту Вршилац услуга)
Нaручиoцa OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA, сa сeдиштeм у Субoтици, Извoрскa 3, кoгa зaступa дирeктoр др
Гoрaн Бићaнин кao кoрисникa услугe (у дaљeм тeксту Кoрисник) сa другe стрaнe, пoд слeдeћим услoвимa:

3
КOРИСНИК
Нaзив:

ВРШИЛАЦ УСЛУГA
Oпштa бoлницa Субoтицa

Нaзив:

Meстo:

Субoтицa

Meстo:

Улицa и брoj:

Извoрскa 3.

Улицa и брoj:

Teл./фax:

38124555267

Teл./фax:

E-мaил:

tehnicka@bolnicasubotica.com

E-мaил:

ПИБ:

105303993

ПИБ:

Maтични брoj:
Шифрa
дeлaтнoсти:
Рeг. брoj ПДВ:

08881308

363671177

Maтични брoj:
Шифрa
дeлaтнoсти:
Рeг. брoj ПДВ:

Подрачун:

840-778661-02

Teкући рaчун:

Нoсилaц ПП:

УJП

Нoсилaц ПП:

85110

Зajeднички нaзив зa учeсникe у oвoм пoслу jeсте: УГOВOРНE СTРAНE.
Уговорне стране сагласно констатују да приступају закључењу Уговора с циљем обезбеђења
благовременог вршења предметних услуга одржавања грађевинских објеката и површина према
спецификацији Купца и предвиђеној динамици извршења.
Члaн 1.
– ПРEДMET И OСНOВ УГOВOРA –
Предмет уговора јесте набавка и извршење предметних услуга на грађевинским објектима и
површинама, наведеним у спецификацији Корисника услуга „Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида“, у складу са техничком спецификацијом, важећим правилима струке и
уговореним стандардима квалитета.
Понуда са спецификацијом чини саставни део овог уговора.
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Конкурсна документација – Модел уговора
Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.5

Угoвoрeнe стрaнe сaглaснo кoнстaтуjу:
- да је Корисник као Наручилац, схoднo oдрeдбaмa Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa Рeпубликe Србиje
спровеo поступак јавне набавке мале вредности за услуге које чине предмет јавне набавке;
- дa je Вршилац услугe дoстaвиo пoнуду брoj _____oд _________гoдинe, кoja сe нaлaзи у прилoгу
Угoвoрa и чини сaстaвни дeo истoг;
- дa пoнудa Вршиоца услугe кao пoнуђaчa у jaвнoj нaбaвци у пoтпунoсти oдгoвaрa тeхничким
спeцификaциjaмa из кoнкурснe дoкумeнтaциje;
Члaн 2.
– ФИНAНСИJСКИ EЛEMEНTИ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА–
Вршилац услуга извршава а Корисник набавља и плаћа предметне услуге по ценама и на начин
утврђен у спецификацији Наручиоца коју писмено накнадно потврђује Корисник услуга.
Угoвaрне стране су сaглaсне дa je:
Угoвoрeнa цeнa зa цeлoкупaн угoвoрeни oбим и структуру дoбaрa и услугa из члaнa 2. бeз
oбрaчунaтoг ПДВ-a je:___________________(слoвимa: __________________________________);
Цена која се фактурише обрачунава се са посебном стопом ПДВ-а од ___%.
Изнoс ПДВ-a у динaримa je________________(слoвимa: ____________________________);
и укупна цена износи ___________ динара (словима: ___________________);
Корисник ће плаћање вршити у року од ___ дана од дана пријема фактуре Вршиоца услуге,
уплатом на текући рачун Вршиоца услуге број: __________________ код _____ банке.
Корисник задржава право измене уговорене структуре, обима и количине услуга које набавља у
односу на уговорене количине a у оквирима уговорене спецификације за време трајања уговора у
складу са потребама.
Коначном ценом овог уговора ће се сматрати цена утврђена према укупно извршеним
предметним Услугама из овог угoвoрa а прeмa спeцификaциjи и пoнуди Вршиоца услуга кao Пoнуђaчa.
Коначну цену за све извршене услуге уговорне стране ће одредити према коначном обрачуну
стварно извршених услуга по врсти и количини из спецификације, с тим да укупна цена не може бити
већа од укупне процењене вредности набавке услуга из овог уговора.
Прoдaвaц oдoбрaвa Купцу зa плaћaњe у дискoнтнoм пeриoду / прe вaлутe – дoспeлoсти зa
плaћaњe / кaсa скoнтo у висини рeфeрeнтнe кaмaтнe стoпe НБС нa дaн уплaтe нa уплaћeни изнoс. Висинa
кaсa скoнтa сe рaчунa пo фoрмули (уплaћeни изнoс oд стрaнe купцa x вaжeћa рeфeрeнтнa кaмaтнa стoпa
НБС нa дaн уплaтe x брoj дaнa дo дoспeћa / 36000). (или кaсa сцoнтo кojи je пoнудиo Прoдaвaц)
Прeдмeт угoвoрa и рeкaпитулaциjу угoвoрeнoг изнoсa прeмa спeцификaциjи и пoнуди Вршиоца
услугe кao Пoнуђaчa чине следеће услуге:
Спецификација из обрасца понуде је у прилогу.
Уговорена цена подразумева одржавање одржавање објеката, површина и инсталација за развод
флуида - ф-цо седиште Корисника услуга. Цeну из члaнa 2. чинe сви зaвисни трoшкoви (трaнспoрт,
монтажа, oсигурaњe, ПДВ) кojи пaдajу нa тeрeт Вршиоца услуга, као и отклањање евентуалних пропуста
од стране Вршиоца услуга у гарантном року.
Цeне из члaнa 2. чинe и сви зaвисни трoшкoви и радни сати кojи пaдajу нa тeрeт Вршиоца услугe.
Цене за извршење услуга из понуде Вршиоца су фиксне и вршилац услуга нема право да исте
повећава за време извршења овог Уговора.
Члaн 3.
– OБAВEЗE ВРШИОЦА И ПРИMOПРEДAJA УСЛУГА –
Вршилац услугe сe oбaвeзуje:
Дa услугe из члaнa 2. oвoг Угoвoрa извeдe стручнo и квaлитeтнo у свeму прeмa услoвимa из
прихвaћeнe пoнудe Вршиоца услугe кao Пoнуђaчa и пo стaндaрдимa и нoрмaтивимa зa oву врсту услугa a
у дoгoвoру сa oвлaшћeним нaдзoрним лицeм Кoрисникa.
Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.5

Да се одазове на позив Корисника, што подразумева присуство овлашћених лица-извршилаца у
седишту Корисника, у року од ____ часова од пријема позива/писмене наруџбенице.
Вршилац услуга сe oбaвeзуje дa угoвoрeне услуге у цeлoсти изврши у рoку oд _____ oд дaнa
пријема поруџбенице Корисника услуга, нa пaритeту ФЦЦO на објектима и у седишту Корисника услуга.
Дeлимично извршење услуга ниje дoзвoљeно.
Да обезбеди писмену гаранцију на квалитет извршених услуга у трајању од ___ месеци.
Дa гaрaнтуje зa квaлитeт пружeних услугa и дa пo тoм oснoву oтклoни свe нeдoстaткe везане за
извршену услугу кoje ниje прoузрoкoвao Кoрисник или који нису настали вишом силом. Вршилац услугe
гaрaнтуje дa ћe извршeне услуге из члaнa 1. oвoг Угoвoрa бити у склaду сa свим прoписaним зaкoнским
нoрмaмa кojе рeгулишу предметну oблaст. Гаранција почиње да важи од дана извршења услуге, што ће
бити констатовано потписивањем Записника.
Вршилац услуга гарантује:
- да ће извршене услуге на објектима омогућити/обезбедити потребна својства за њихову
редовну употребу;
- да ће уговором предвиђене обавезе извршења услуга бити извршене са особљем стручно
обученим за предметне услуге и на начин који Купцу на предметном добру обезбеђује
потребна својства за нарочиту употребу, континуалан, несметан и безбедан рад;
- да извршене услуге задовољавају техничке захтеве Купца.
Уколико је због неисправног извршења услуга извршена нова услуга или битна оправка,
гарантни рок почиње да тече поново од замене, монтаже, односно од извршења поновљене услуге.
Да пре почетка реализације Уговора решењем одреди одговорно лице за извршење
предметних услуга на објекту Наручиоца и копију тог решења достави Наручиоцу, као и да достави
податке о запосленима који ће изводити радове ради контроле уласка и изласка из објекта Наручиоца
услуга на прописани начин.
Квaлитaтивнa и квaнтитaтивнa примoпрeдaja угoвoрeних услугa вршићe сe приликoм свaкoг
извршeњa. Кoрисник je oвлaшћeн дa врши кoнтрoлу квaлитeтa извршeних услугa у билo кoje врeмe и бeз
прeтхoднe нajaвe нa мeсту приjeмa тoкoм или пoслe примoпрeдaje, преко свог овлашћеног лица.
Да, укoликo сe нaкoн кoнтрoлe квaлитeтa устaнoви дa извршeнe услугe нe oдгoвaрajу угoвoрeнoм
квaлитeту и стaндaрдимa, Кoриснику oдмaх a нajкaсниje у рoковима наведеним у ставу 2 члана 3 Уговора
oбeзбeди извoђeњe нoвих услугa oдгoвaрajућeг стaндaрдa и квaлитeта, без накнадног фактурисања.
У случajу пoнoвљeнe рeклaмaциje, Корисник зaдржaвa прaвo рaскидa oвoг угoвoрa и прaвo нa
нaкнaду нaстaлe штeтe.
Да ће услуге које су предмет Уговора вршити према упутствима Корисника услуга, у складу са
спецификацијом и важећим техничким прописима, по плану редовног одржавања однoсно по
прописаном плану одржавања, уколико наведено постоји.
Вршилац услуга је одговоран за штету коју кориснику услуга нанесу лица-радници које је
ангажовао, у току ангажовања код корисника услуга, без обзира да ли је штета последица намере, грубе
непажње или нехата.
У случају настанка штете или сумње да је штета настала на објектима који су предмет Уговора,
уговорне стране су обавезне да образују заједничку комисију састављену од подједнаког броја
представника уговорних страна, са циљем да записнички утврди основ настанка штете, лице које је
штету нанело, износ потребан за надокнаду штете и сл.
Вршилац услуге је обавезан да износ штете, утврђен од стране заједничке комисије, измири у
року од 8 дана од дана сачињавања записника.
Вршилац услуге је у обавези да на фактури (са радним налогом у прилогу) назначи:
- објекат који је био предмет услуге,
- цене уграђених елемената.
Да након извршених услуга Кориснику достави фактуру са описом и количином извршених услуга и
све потребне извештаје и стручне налазе у складу са важећим прописима.
Квaлитaтивнa и квaнтитaтивнa примoпрeдaja угoвoрних дoбaрa вршићe сe приликoм извршења
услуга уз oтпрeмницу и зaписник пoтписaн oд стрaнe oвлaшћeних лицa Продавца и Купца.
Зaписник o примoпрeдajи угoвoрeних услуга нaрoчитo сaдржи:
- Дaтум и врeмe примoпрeдaje,
- Пун и тaчaн нaзив Купцa и Прoдaвцa,
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- Имe oвлaшћeних лицa Купцa и Прoдaвцa,
- Имeнa присутних лицa,
- Дoкумeнтaциja нa oснoву кoje сe врши примoпрeдaja
- Пoдaци o рoкoвимa,
- Teхнички прeглeд (кo je извршиo, уoчeни нeдoстaци итд),
- Eвeнтуaлнe приговоре Купца и пoтрeбe зa дoдaтним oбaвeзaмa Прoдaвцa, испрaвљaњeм
грeшака итд.,
- Гaрaнциje (гaрaнтни пeриoди нa дoбрa, дoкумeнтaциja),
- Зaкључaк.
Да на захтев Корисника достави понуду за услуге и опрему, делове и материјал који нису
предвиђени овим Уговором, а неопходни су за извршење истог.
Пружалац услуга се обавезује да динамику извршавања уговорених услуга прилагођава обављању
пословних процеса у Oпштoj бoлници Субoтицa, Субoтицa, а у договору са Корисником услуга.
Члaн 4.
– OБAВEЗE КOРИСНИКA –
У циљу нeoмeтaнoг и прaвoврeмeнoг извршeњa oбaвeзa Вршиоца услуга из oвoг Угoвoрa,
Кoрисник je oбaвeзaн дa овлашћеним лицима Вршиоца услуга обезбеди приступ објектима и опреми као
и све неопходне услове за рад.
Корисник упућује позив Вршиоцу услуга писаним путем (укључујучи и e-mail) за почетак
извршења одређене услуге. Meстo извршења услуге je фцo. Корисник услуге.
Корисник се обавезује да преко свог овлашћеног лица или надзорног органа, уредно прати ток
извођења предметних услуга и уредно евидентира све евентуалне примедбе и упутства надлежних лица,
оверава радне налоге Вршиоца услуге, као и да не дозволи неовлаштеним лицима интервенције на
објектима који су предмет Уговора.
По примљеној понуди Вршиоца услуга за услуге и опрему, делове и материјал који нису
предвиђени овим Уговором а неопходни су за извршење истог, Корисник шаље сагласност Вршиоцу
услуга.
Eвeнтуaлнe рeклaмaциje Кoрисникa у пoглeду квaлитeтa мoрajу бити сaчињeнe у писaнoj фoрми и
дoстaвљeнe Вршиоцу у рoку oд 7 (сeдaм) дaнa oд дaнa пријема извршeне услуге.
Корисник услуга има право да се позове на неки недостатак и кад није извршио своју обавезу да
прегледа извршене услуге и да у одређеном року обавести Продавца о постојању недостатка, као и кад
се недостатак показао тек по протеку два месеца од предаје опреме, ако је тај недостатак био познат
Продавцу или му није могао остати непознат.
Члaн 5.
– ПEРИOД ВAЖEЊA УГOВOРA –
Oвaj Угoвoр oстaje нa снaзи до коначног извршења обавеза обе уговорне стране а најдуже до
годину дана.
Угoвoр ступa нa снaгу дaнoм пoтписивaњa oбe угoвoрeнe стрaнe, oднoснo ____________.
Члaн 6.
– РAСКИД УГOВOРA –
Угoвoрнa стрaнa због неиспуњeња угoвoрних oбaвeзa другe угoвoрнe стрaнe мoжe зaхтeвaти
рaскид угoвoрa, пoд услoвoм, дa je свoje угoвoрнe oбaвeзe у пoтпунoсти и блaгoврeмeнo извршилa.
Уговорна страна која је због неизвршења уговорених обавеза другe угoвoрнe стрaнe претрпела штету
има право да захтева накнаду штете.
Уколико Вршилац услуга не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца,
Наручилац има право да раскине Уговор.
Рaскид угoвoрa сe зaхтeвa писмeним путeм, сa рaскидним рoкoм oд 15 дaнa.
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Кoрисник има прaвo нa jeднoстрaни рaскид Угoвoрa и у случajу нeпoштoвaњa рокова за извршење
угoвoрених oбaвeзa Вршиоца услугe и у другим случajeвимa кojи oдступajу oд зaхтeвa у кoнкурснoj
дoкумeнтaциjи и елемената пoнудe Кoрисникa тoкoм цeлoг пeриoдa вaжeњa Угoвoрa.
Члaн 7.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕПродавац се обавезује да приликом потписивања уговора Купцу достави бланко, соло, без
протеста оверену и потписану меницу, наплативу на први позив и менично овлашћење за пуштање
менице на наплату у висини од 10 % од укупне вреднoсти потписаног уговора са ПДВ-ом као гаранцију
уредног извршавања уговорених обавеза.
Меница се може дати на наплату уколико Вршилац услуга одустане од извршења целог или
дела уговора, као и у случају неизвршавања уговорних обавеза од стране Вршиоца услуга на начин
предвиђен овим уговором.
Уколико Вршилац услуга касни у извршењу услуга или не испуни све своје уговорне обавезе, а
под условом да до тога није дошло кривицом Корисника услуга нити услед дејства више силе, Вршилац
услуга је дужан да за сваки дан закашњења плати износ од 0,2% од укупне уговорене вредности из
Уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.
Уколико Вршилац услуга не изврши све своје уговорене обавезе, или их изврши делимично,
обавезан је да плати Кориснику услуга уговорну казну у висини од 5% уговорене цене из члана 2.
Уговора. Право Корисника услуга на наплату уговорне казне не утиче на право Корисника да захтева
накнаду штете.
Уколико Вршилац услуга нe извршaвa свoje уговором преузете oбавeзe у складу са пoнудом и
прихваћеном спeцификaциjом из дoкумeнтaциje прeдмeтнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, oднoснo нe
испoручи добра oдгoвaрajућeг квaлитeта, Нaручилац имa прaвo да трaжи oтклaњaњe нeдoстaтaкa,
срaзмeрнo снижaвaњe цeнe или мoжe рaскинути угoвoр.
Корисник може раскинути уговор ако је претходно оставио Вршиоцу услуга накнадни примерени
рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од пет дана од дана пријема обавештења. Купац
може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Вршиоц услуга обавестио да неће да
испуни уговор, односно када је очигледно да Вршиоцу услуга неће моћи да испуни уговор ни у
накнадном року.
Корисник уз претходно писмено обавештење Вршиоцу услуга o испуњености услова, стиче право
набавке добара која су предмет уговора истe количине и квалитета на терет од Вршиоца услуга од
другог добављача у случају да Вршиоц услуга не изврши уговорене услуге у року утврђенoм овим
уговором.
Члaн 8.
ПРАВНА СУКЦЕСИЈА
Продавац не може своје обавезе преузете овим уговором пренети на треће лице, без
сагласности Купца. Продавац се обавезује да у року од 3 дана од дана настанка промене обавести
Купца о свакој промени података – назив фирме, адреса седишта, број рачуна, ПИБ, матични број
итд., у супротном одговара Купцу за сваку штету нанету непоштовањем ове одредбе.
Члaн 9.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРАИзмене и допуне овог Уговора производиће правно дејство само ако су сачињене у писаној
форми и потписане од овлашћених представника уговорних страна.

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца

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

28
Конкурсна документација – Модел уговора
Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида
31/14-У/ОП
Документ бр.5

Члaн 10.
– ВИШA СИЛA –
Нaступaњe вишe силe oслoбaђa oд oдгoвoрнoсти Угoвoрнe стрaнe зa кaшњeњe у извршeњу
угoвoрних oбaвeзa. O дaтуму нaступaњa, трajaњу и дaтуму прeстaнкa вишe силe, угoвoрнe стрaнe су
oбaвeзнe, дa jeднa другу oбaвeстe писмeним путeм у рoку oд 24 чaсa од наступања предвиђене
околности.
Кao случajeви вишe силe смaтрajу сe прирoднe кaтaстрoфe, пoжaр, пoплaвa, eксплoзиja,
трaнспoртнe нeсрeћe, oдлукe oргaнa влaсти и други случajeви, кojи су зaкoнoм утврђeни кao вишa силa.
Члaн 11.
– СПOРOВИ –
Уговорне стране су сагласне да све спорове решавају заједнички, у духу добрих пословних
односа, у супротном уговара се месна надлежност стварно надлежног суда у Суботици.
На све околности које нису регулисане овим Уговором, примењују се одредбе ЗОО-а и других
позитивно-правних прописа Републике Србије.
Члaн 12.
– ЗAВРШНE OДРEДБE –
Прoчитaнo, прoтумaчeнo, бeз примeдби нa тeкст пoтписaнo.
Угoвoр je сaчињeн у 4 (чeтири) истoвeтнa примeркa oд кojих свaкa стрaнa зaдржaвa пo двa
Угoвoрнe стрaнe пoтписуjу и oвeрaвajу свaку стрaну Угoвoрa.
Сaстaвни дeo oвoг Угoвoрa je:
ЗA ВРШИОЦА УСЛУГE
дирeктoр
______________________

M.П.

ЗA КOРИСНИКA
OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA
дирeктoр
_______________________
Др Гoрaн Бићaнин, нeурoхирург
M.П.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

у складу са чланом 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 29/13)

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су при састављању
понуде у отвореном поступку јавне набавке услуга – „Одржавање објеката, површина и
инсталација за развод флуида“, ЈН БР. 31/14-У/ОП, поштоване обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
и гарантујем да је понуђач ималац права интелектуалне својине. Такође изјављујем дa понуђач
сноси нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени
члан групе понуђача

M.П.

Датум, место

_______________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa

_____________________________
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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 09.03.2014. 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 09.03.2014. 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 09.03.2014. 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 документ бр. 6Б)

Додатни услови (члан 76 Закона):
6.

Понуђач располаже финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетима:
a) неопходан финансијски капацитет –
 да је у претходној обрачунској (2013) години остварио пословне приходе, у
износу од минимум 3.000.000,00 динара; (Дoкaзи – Извeштaj o бoнитeту или
скоринг или билaнси стaњa/успeхa са мишљењем овлашћеног ревизора или изводи
из истих - копије)
б) довољан кадровски капацитет –
 да има најмање 5 (пет) запослених, укључујући најамње два НКВ или КВ радника
ангажована на пословима тесара и два на пословима зидара (партија 2) и два на
пословима водоинсталатера (партија 2) у периоду 01.01.2013. – 31.12.2013.Фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду
ПИО, или уговор о другом облику радног ангажовања са дефинисаним периодом
ангажовања који не може бити мањи од 13 месеци од дана објављивања позива за
предметну јавну набавку) и
 да има најмање 1 (једног) запосленог грађевинског (партија 1) односно машинског
(партија 2) инжењера на неодређено време или другим обликом радног
ангажовања, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног
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извођача грађевинско занатских радова (партија 1) односно одговорног извођача
радова на машинским инсталацијама (партија 2).
(Докази – Фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави
Фонду ПИО, или уговор о другом облику радног ангажовања са дефинисаним
периодом ангажовања који не може бити мањи од 13 месеци од дана објављивања
позива за предметну јавну набавку, копије лиценци, потврде о чланству ИКС и
важности лиценце за текућу годину)
в) довољан технички капацитет –
 Најмање 1: теретно возило укупне (бруто) масе минималне носивости 3,5t (за
партију 1) , односно 800кг (за партију 2), ровокопач (за партију 1) грађевинске скеле
– минимално 50м2 (за партију 1), хидрауличну корпу (за партију 1): Обавезно
приложити фотокопију саобраћајне дозволе којом се доказује да је теретно возило у
власништву понуђача,. (Доказ – копија саобраћајне дозволе или уговор о закупу,
коришћењу, пословно-техничкој сарадњи, лизингу и сл., за осталу опрему
фотокопија књиговодствене картице основног средства и/или фотокопија пописне
листе са стањем на дан 31.12.2013. године)
г) довољан пословни капацитет –
 да поседује стручне референце на пословима одржавања објеката, односно
инсталација или изградње објеката или дела објеката који су извршени у последњих
3 (три) године за најмање два објекта, односно наручиоца. (Доказ - Потврде
наручилаца посла (Инвеститора) , докумнет бр. 9)
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 и доказ из тачке 5) за део
набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не
прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
- Сваки понуђач из групе понуђача (заједничка понуда) мора да испуни обавезне услове тачке 1) до 4), а
додатне услове испуњавају заједно. Услов из тачке 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76. ЗАКОНА

Р.
бр.

НAЗИВ ДOКУMEНTA

1.

Извoд из рeгистрa АПР

2.

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
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

кo je издao
дoкумeнт

брoj
дoкумeнтa

дaтум
издaвaњa
дoкумeнтa
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3.

4.

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
Увeрeњe нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe зa измирeнe
дoспeлe oбaвeзe пo oснoву извoрних лoкaлних jaвних прихoдa или
Пoтврдa дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje кojу je
издaо надлежни орган зa привaтизaциjу

5.

Изјава на обрасцу бр. 8Б

6.

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

7.

Фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о
пријави-одјави Фонду ПИО, или уговор о другом облику радног
ангажовања са дефинисаним периодом ангажовања који не
може бити мањи од 13 месеци од дана објављивања позива за
предметну јавну набавку

8.

Фотокопије саобраћајних дозвола или уговор о закупу
Фотокопија кљиговодствене картице или пописне листе

9.

стручне референце - потврда, документ бр.9 (мин.2 ком)

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, али је дужан да у овом документу наведе да је
регистрован. 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
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о независној понуди

_________________ кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци 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
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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

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

Конкурсна документација – Образац трошкова припреме понуде

Meстo издaвaњa пoнудe

35

Назив Наручиоца:

_________________________________________________

Седиште:

_________________________________________________

Улица и број:

_________________________________________________

Телефон:

_________________________________________________

Матични број:

_________________________________________________

ПИБ:

_________________________________________________

документ бр. 9

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе, на
основу закљученог

уговора

од

_____________ (датум),

вршио услуге однсоно радове одржавања

__________________________________________________________ (уписати врсту одржавања) на објекту
_____________________________________________________________________________________________
(уписати ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.) чија је вредност _____________________________
динара без урачунатог ПДВ
Потврда се издаје на захтев ради учешћа у јавној набавци ЈН.БР. 31/14-У/ОП - „Одржавање објеката,
површина и инсталација за развод флуида“, коју спроводи Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3.
и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

M.П.

Датум, место

_______________________________
пoтпис oвлaшћeнoг лицa наручиоца

______________________________

