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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015,
68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС", број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број _9993 од
29.08.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности број _9992 од
29.08.2018. године , припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Конкурсна документација садржи :
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Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
III
опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл. – Спецификација
Техничка документација и планови, односно
документација о кредитној способности наручиоца у
IV
случају јавне набавке финансијске услуге кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
V
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Образац 1- Изјава понуђача о испуњености услова из чл.
75. Закона
Образац 2 - Изјава подизвођача о испуњености услова из
чл. 75. Закона
Образац 3 - Изјава понуђача који је учесник у
заједничкој понуди о испуњености услова из чл. 75.
Закона
Образац 4 – Споразум
Образац 5 – Изјава о поштовању свих важећих прописа
VI
Критеријум за доделу уговора
VII
VIII
IX
X
XI

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд
Адреса: Бул. Франше д`Епереа 5, 11000 Београд
Лице овлашћено за потписивање уговора: директор Завода др Горан Чолаковић
Интернет страница наручиоца : www.beograd194.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН бр 13/18 су добра : Набавка техничког материјала за ауторадионицу и
домарско – електричарске послове.
Ознака из општег речника набавки : 44100000 – Грађевински материјали и припадајући производи
; 44300000 – Каблови, жице и сродни производи; 44500000 – Алати,браве,кључеви, шарке, спојни
елементи, ланци и опруге; 44800000 – Боје, лакови и смоле;
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт : Данијела Лекић
Електронска адреса: danijela.lekic@beograd194.rs
Тел : + 381 11 3615 663
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке и назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке ЈН бр 13/18 су добра – Набавка техничког материјала за ауторадионицу и
домарско – електричарске послове. Ознака из општег речника набавки : 44100000 –
Грађевински материјали и припадајући производи ; 44300000 – Каблови, жице и сродни производи;
44500000 – Алати,браве,кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге; 44800000 – Боје, лакови и
смоле;
Предвиђена је процењена вредност за Набавку техничког материјала за ауторадионицу и домарско –
електричарске послове износи 935.000,00 динара без ПДВ-а.
2. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у 5(пет) партија :
Партија 1 - Ситни алати за техничку службу – Предвиђена је процењена вредност износи
185.000,00 динара без ПДВ-а ;
Партија 2 - Метална галантерија - Предвиђена је процењена вредност износи 174.558,50
динара без ПДВ-а ;
Партија 3 - Материјали за фарбање возила - Предвиђена је процењена вредност износи
62.848,00 динара без ПДВ-а;
Партија 4 - Технички материјал - одржавање (електро, водовод ) - Предвиђена је
процењена вредност износи 351.202,00 динара без ПДВ-а;
Партија 5 - Материјaли за молерско-фарбарске радове – Предвиђена је процењена вредност
износи 159.805,00 динара без ПДВ-а
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1. ОПИС ДОБАРА
Добра - Набавку техничког материјала за ауторадионицу и домарско – електричарске послове.
3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
У складу са Спецификацијом.
3.3.КВАЛИТЕТ
У складу са Спецификацијом.
3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца .
3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Контрола добара се врши од стране стручне службе Наручиоца .
3.6. РОК ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца.
3.7. МЕСТО ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца , добра се испоручују на адресу наручиоца
„Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд,Франше д`Епереа 5.
III

Партија 1 - Ситни алати за техничку службу
SITNI ALATI ZA TEH. SLUŢBU 2018./2019.
R.B.
1

2

3

4

5
6
7

ARTIKAL
GRIP KLJEŠTA profi ; duţina 250mm ; širina
čeljusti min 12mm ; prihvat delova min 35mm
AKU BUŠILICA PROFI, OBRTNI MOMENT
min 42Nm; PRIHVAT GLAVE min 13mm ;
BUŠENJE U DRVETU min 34mm , U ČELIKU
min 13mm; DVOBRZINSKA min 0-400 ; 0-1400
o/min; PRIHVAT min 13mm ; 14,4V; BATERIJA
min 2 Ah- 2 kom.
BONSEK RAM, duţina lista 300mm ; max duţina
rama testere 405mm
BUŠILICA ELEKTRIČNA PROFI , min 700w ;
BUŠENJE U BETONU min 16mm ; U DRVETU
min 30mm ; U ČELIKU min 12mm ; br. obrtaja 03000 o/min; max teţina 1.95kg ; AUTOMATSKA
STEZNA GLAVA 13mm
ČEKIĆ BRAVARSKI 1kg
ČEKIĆ BRAVARSKI 2kg
GARNITURA NASADNIH TORX KLJUČEVA
PROFI , SA PRIHVATOM 1/2" :
TX20,TX25,TX27,TX30,TX40,TX45,TX50
DUŢINA NASADNIH KLJUČEVA min 95mm

JM

KOL

KOM

2

KOM

1

KOM

2

KOM

1

KOM

2

KOM

2

GAR

4

CENA
BEZ PDVA

UKUPNA
CENA BEZ
PDV-A
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8

9

10

11
12

13

14

15

16
17
18
19

GARNITURA NASADNIH IMBUS KLJUČEVA
PROFI U METALNOJ KUTIJI, 18 delova
PRIHVAT 1/4" : HX2, HX2.5, HX3, HX4, HX5,
HX6
PRIHVAT 1/2" KRATKI 55mm : HX6,HX7, HX8,
HX10,HX12,HX14
PRIHVAT 1/2" DUGI 100mm . HX5, HX6,HX7,
HX8, HX10, HX12
da izdrţe obrtni moment 200Nm
GARNITURA NASADNIH KLJUČEVA SA
RUČKOM, PROFI ; METALNA KUTIJA , 39
DELOVA
NASADNI KLJUČEVI 1/4" :
4,5,6,6.5,7,8,9,10,11,12,13,14 ; RUČICA 1/4" sa min
50zuba od Cr-V čelika ; MAGNETNI DRŢAČ ZA
BITS-NASTAVKE 1/4" ; PRODUŢETAK ZA
GEDORE 1/4" ; ADAPTER "MUŠKI" +
"ŢENSKI" ZA ŠESTOUGAONI PRIHVAT 1/4" ;
BITSEVI : PH1, PH2, PH3, PD 4.5, PD5, PD6.5 ;
TX8,TX10,TX15,TX20,TX25,TX30 ;
IMBUS KLJUČEVI 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3 mm
GEDORA RAČNA RUČNA (krckalica) 1/2"
DVOSMERNA, min 52 zuba; kovani Cr-V,
dvostruko niklovana i hromirana
KEPER TRAKA ZA IZOLACIJU AUTOKABLOVA,19 mm; 15m
IZOLIR TRAKA ZA EL. INSTALACIJU,
0.13x19mm; 20m; crna
KLEŠTA- SEČICE , min duţina 180mm; izolovana
dvokomponentna ručka, ergonomski oblik,
polirane čeljusti; teţina max 300gr; za sečenje
tvrde ţice do 1.8mm; max 2100N/mm2
KLJUČ OKASTO-OKASTI, RAVNI SA
RASEČENIM VRHOM, PROFI,OK 8-22, 6
DELOVA
KLJUČ VILJUŠKASTO-OKASTI 11 SA
KRCKALICOM , PROFI,
GARANCIJA min 2 god.
KLJUČ VILJUŠKASTO-OKASTI 12 SA
KRCKALICO, MPROFI,
GARANCIJA min 2 god.
NAOČARE ZAŠTITNE PROVIDNE
NASTAVAK ZA GEDORU- KRATKI 1/2"
PROFI, Cr-V, 75mm
NASTAVAK ZA GEDORU-DUGI 1/2" PROFI,
Cr-V, 250mm

GAR

2

GAR

2

KOM

2

KOM

20

KOM

50

KOM

2

GAR

2

KOM

1

KOM

1

KOM

1

KOM

1

KOM

1
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20

ODVIJAČI PROFI , KALJEN VRH,
DVOKOMPONENTNA RUČKA
ZVEZDASTI PH1, PH2
RAVNI 3X80; 4X100; 5.5X125; 6.5X150; 8X175
mm

GAR

4

21

OKASTI KLJUČEVI PROFI , 11 DELOVA, OK 632, ISO 3318,
min GARANCIJA 5 god.

GAR

2

KOM

1

KOM

4

GAR

2

22

23

24

UGAONA BRUSILICA PROFI,min SNAGA
900W, PREČNIK DISKA min 115MM,M14,
min BR. OBRTAJA 11000 o/min, MASA max 2.2kg
, RESTART ZAŠTITA PRILIKOM NESTANKA
STRUJE,
GARANCIJA nin 3 god.
UNIVERZALNA KLEŠTA-MOTORCANGLE ,
min duţina 200mm, DVOKOMPONENTNA
RUČKA,
SPEC.ALATNI ČELIK, INDUKOVANO
KALJENE ČELJUSTI
VIJLJUŠKASTI KLJUČEVI PROFI, 11DELOVA,
OK 6-32, ISO 3318,
min GARANCIJA 5 GOD

Ukupno
bez PDV-a
PDV
(____%)
Ukupno sa
PDV-om

Напомена:
Морају бити понуђени сви артикли из спецификације у супротном , понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Количине дате у Спецификацији су оквирне и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна
количина реализовати по јединичним ценама, кoје су исказане у Понуди и то у мери коју дефинищу
стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Датум: _____________

М.П.

Понуђач
__________________
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1. ОПИС ДОБАРА
Добра - Набавку техничког материјала за ауторадионицу и домарско – електричарске послове.
3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
У складу са Спецификацијом.
3.3.КВАЛИТЕТ
У складу са Спецификацијом.
3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца .
3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Контрола добара се врши од стране стручне службе Наручиоца .
3.6. РОК ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца.
3.7. МЕСТО ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца , добра се испоручују на адресу наручиоца
„Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд,Франше д`Епереа 5.
III

Партија 2 - Метална галантерија
METALNA GALANTERIJA 2018./2019.
R.B.

ARTIKAL

JM

KOL

1

BRUSNA PLOČA ZA METAL Ø115X6 mm

KOM

15

2

KOM

40

3

BRUSNA PLOČA ZA SEČENJE METALA
115X1 mm
BUKSNA M PROHROM

KOM

40

4

BUKSNA Ţ PROHROM

KOM

50

5

BURGIJA VIDIJA Ø6mm

KOM

3

6

BURGIJA VIDIJA Ø8mm

KOM

2

7

BURGIJA VIDIJA Ø10mm

KOM

2

8

BURGIJE SPIRALNE ZA METAL 10mm

KOM

4

9

BURGIJE SPIRALNE ZA METAL 12mm

KOM

4

10

BURGIJE SPIRALNE ZA METAL 3mm

KOM

20

11

BURGIJE SPIRALNE ZA METAL 4mm

KOM

20

12

BURGIJE SPIRALNE ZA METAL 5mm

KOM

20

13

BURGIJE SPIRALNE ZA METAL 6mm

KOM

10

14

BURGIJE SPIRALNE ZA METAL 8mm

KOM

8

15

BURGIJE ZA SPIRALNE METAL 3,5mm

KOM

10

16

BURGIJE ZA SPIRALNE METAL 4,5mm

KOM

10

CENA
BEZ
PDV-A

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A
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ČEP ZA GUME - PNEUMATIKE BRAON 60KOM
MONTIR PASTA ZA PNEUMATIKE- 5KG

PAK

5

KOM

2

KOM

40

20

FLEKA ZA KRPLJENJE GUMAPNEUMATIKA TIP-TOP TL 110
DIZNA ZA CO2 APARAT Ø0.8 mm

KOM

4

21

ELEKTRODA OBIČNA Ø2.5 mm

KG

1

22

GIPS ZAVRTANJ Ø3,5x25

KOM

30

23

GIPS ZAVRTANJ Ø3.5x35

KOM

30

24

IMBUS ZAVRTANJ M6X16 (JUS 120)

KOM

100

25

IMBUS ZAVRTANJ M6X30 (JUS 120)

KOM

100

26

IMBUS ZAVRTANJ M8X16 (JUS 120)

KOM

80

27

IMBUS ZAVRTANJ M8X30 (JUS 120)

KOM

80

28

LEPTIR ZAVRTANJ M6

KOM

20

29

NAVRTKA M10

KOM

200

30

NAVRTKA M6

KOM

200

31

NAVRTKA M8

KOM

200

32

NAVRTKA SIGURNOSNA M6

KOM

100

33

NAVRTKA SIGURNOSNA M8

KOM

100

34

PAPUČICA KABLA STAND. ŢENSKA

KOM

300

35

PAPUČICA KABLA ZA MASU Ø10 mm Al

KOM

200

36

KOM

80

37

PAPUČICA KABLA ZENSKA IZOLOVANA
2,5
PAPUĆICA KABLA STAND. MUŠKA

KOM

200

38

REZNA PLOČA ZA SEČENJE MET 115X3mm

KOM

50

39

KOM

100

40

REZNA PLOCA ZA SECENJE MET.
115X1.6mm
REZNA PLOČA Ø115X1 mm

KOM

100

41

BRUSNA PLOCA Ø115X6 mm

KOM

30

42

ROTO-SMIRGLA Ø115, LEPEZA BR. 60

KOM

50

43

PODLOŠKA BAKARNA Ø10

KOM

100

44

PODLOŠKA BAKARNA Ø12

KOM

100

45

PODLOŠKA BAKARNA Ø14

KOM

100

46

PODLOŠKA BAKARNA Ø16

KOM

100

47

PODLOŠKA BAKARNA Ø20

KOM

100

48

PODLOŠKA BAKARNA Ø4

KOM

100

49

PODLOŠKA BAKARNA Ø6

KOM

100

17
18
19
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50

PODLOŠKA BAKARNA Ø8

KOM

100

51

PODLOŠKA-FEDER Ø10mm

KOM

25

52

PODLOŠKA-FEDER Ø6mm

KOM

25

53

PODLOŠKA-FEDER Ø8mm

KOM

25

54

PODLOŠKA-ŠIROKA Ø10mm

KOM

200

55

PODLOŠKA-ŠIROKA Ø6mm

KOM

200

56

PODLOŠKA-ŠIROKA Ø8mm

KOM

200

57

PODLOŠKA Ø10mm

KOM

200

58

PODLOŠKA Ø6mm

KOM

200

59

PODLOŠKA Ø8mm

KOM

200

60

POP-NITNE Ø4X10 Al

KOM

100

61

POP-NITNE Ø4X20 Al

KOM

100

62

POP-NITNE Ø5X16 Al

KOM

100

63

POP-NITNE Ø5X30 Al

KOM

100

64

PVC VEZICE 2,5X100mm

KOM

400

65

PVC VEZICE 3,5X200 mm

KOM

400

66

PVC VEZICE 4,8X360mm

KOM

400

67

SAMOREZNI ZAVRTANJ SA
UPUŠT.GLAVOM Ø4X16
SAMOREZNI ZAVRTANJ SA
UPUŠT.GLAVOM Ø4X30
SAMOREZNI ZAVRTANJ SA
UPUŠT.GLAVOM Ø5X16
SAMOREZNI ZAVRTANJ SA
UPUŠT.GLAVOM Ø5X30
SKALPEL PROFI

KOM

200

KOM

200

KOM

200

KOM

200

KOM

25

ŠELNE PROHROM Ø100-120
ŠELNE PROHROM Ø16-25
ŠELNE PROHROM Ø25-40
ŠELNE PROHROM Ø40-60
ŠELNE PROHROM Ø60-80
ŠELNE PROHROM Ø80-100
ŠELNE PROHROM Ø8-16
ŠOBA ZA CO2 APARAT Ø0.8 mm
TEGOVI ZA BALANSIRANJE TOČKOVA (540gr)
TIPL PLAST Ø10
TIPL PLAST Ø12
TIPL PLAST. Ø6 guţvani
TIPL PLAST. Ø8 guţvani
TIPL. PLAST. ZA BETON Ø12MM

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KG

25
200
200
150
50
50
200
5
16

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

100
50
100
100
30

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

TUBELESS VENTIL 15"
ZAVRTANJ M10X16 NORM. GLAVA (JUS
053)
ZAVRTANJ M10X40 NORM. GLAVA (JUS
053)
ZAVRTANJ M10X70 NORM. GLAVA (JUS
053)
ZAVRTANJ M5X20 NORM. GLAVA (JUS 053)
ZAVRTANJ M5X40 NORM. GLAVA (JUS 053)
ZAVRTANJ M6X10 SA UPUŠT. GLAVOM
(JUS 136)
ZAVRTANJ M6X16 NORM. GLAVA (JUS 053)
ZAVRTANJ M6X16 SA UPUŠT. GLAVOM
(JUS 136)
ZAVRTANJ M6X25 NORM. GLAVA (JUS 053)
ZAVRTANJ M6X40 NORM GLAVA (JUS 053)
ZAVRTANJ M6X80 NORM. GLAVA (JUS 053)
ZAVRTANJ M8X10 SA UPUŠT.GLAVOM
(JUS 136)
ZAVRTANJ M8X16 NORM. GLAVA (JUS
053)
ZAVRTANJ M8X16 SA UPUŠT. GLAVOM
(JUS 136)
ZAVRTANJ M8X25 NORM. GLAVA (JUS
053)
ZAVRTANJ M8X40 NORM. GLAVA (JUS
053)
ZAVRTANJ M8X80 NORM. GLAVA (JUS
053)
ZAVRTANJ PLEH ZA LIM CILIND.GLAVA
3,9X22
ZAVRTANJ ZA BETON Ø8X120MM
ŢICA ZA CO2 APARAT Ø0.8 mm

KOM
KOM

200
80

KOM

80

KOM

80

KOM
KOM
KOM

300
300
50

KOM
KOM

250
200

KOM
KOM
KOM
KOM

250
250
200
30

KOM

100

KOM

100

KOM

200

KOM

200

KOM

100

KOM

100

KOM
KG

50
15
Ukupno
bez
PDV-a
PDV
(____%)
Ukupno
sa PDVom

Напомена:
Морају бити понуђени сви артикли из спецификације у супротном , понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Количине дате у Спецификацији су оквирне и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна количина
реализовати по јединичним ценама, кoје су исказане у Понуди и то у мери коју дефинищу стварне потребе
Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Датум: _____________

М.П.

Понуђач
_____________
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1. ОПИС ДОБАРА
Добра - Набавку техничког материјала за ауторадионицу и домарско – електричарске послове.
3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
У складу са Спецификацијом.
3.3.КВАЛИТЕТ
У складу са Спецификацијом.
3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца .
3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Контрола добара се врши од стране стручне службе Наручиоца .
3.6. РОК ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца.
3.7. МЕСТО ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца , добра се испоручују на адресу наручиоца
„Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд,Франше д`Епереа 5.
III

Партија 3 - Материјали за фарбање возила

MATERIJALI ZA FARBANJE VOZILA 2018./2019.
R.B
.

ARTIKAL

JM

KO
L

1

AUTO LAK SPREJ akrilni 400ml

KOM

4

2

KORUND PAPIR

2

3

MASKA FARBARSKA

MET
2
KOM

4

LEPAK UNIVERZALNI- "SINTELAN" 850gr.

KOM

4

5

KOM

12

6

MOMENT FIX expres, profi montaţni lepakTUBA 375gr.
NITRO RAZREĐIVAČ

LIT

5

7

ULJANI RAZREĐIVAČ

LIT

4

8

CEMENT GIT

KG

6

9

ČETKA 70mm

KOM

2

10

ŠLAJF PAPIR

KOM

20

11

TRAKA ZA ZASTITU 5cm

KOM

10

12

AKRIL BOJA-set

KG

4

13

LEPAK UNIVERZALNI (SINTELAN)

KG

2

14

FIBER GIT BODI ILI EKVIVALENT

KG

5

CENA BEZ
PDV-A

UKUPNA
CENA
BEZ
PDV-A

2
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15

PLASTIK PODLOGA BODI 950 ILI EKVIV.

KOM

5

16

ČIČAK PAPIR

KOM

10

17

ALU GIT AUTOFIT METALIK

KG

2

18

PAPIR ZAŠTITNI (ROLNA) 0.6mx50m

KOM

2

19

ODMAŠĆIVAČ BODI 770 ILI EKVIV.

LIT

1

20

ŠPRIC GIT BODI 5+1 ILI EKVIV.

KG

4

21

PRAJMER SPREJ 450ml

KOM

2

22

FILC tvrdi-kruţni

KOM

2

23

FILC meki - kruţni

KOM

2

24

ŢIVA GUMA

KG

1

25

POLIR PASTA 3M ILI EKVIVALENT-TUBA

KOM

2

26

SUNĐER VELIKI

KOM

1

27

SUNĐER MALI

KOM

1

28

ŠPAKLA LIMENA 70mm

KOM

2

29

ŠPAKLA PLASTIČNA 100mm

KOM

2

30

TEKSTUR SPREJ BODI ILI EKVIV. 450mm

KOM

8

31

ISPUNA BODI 999 ILI EKVIV.

KG

8
Ukupno bez
PDV-a
PDV
(______%)
Ukupno sa
PDV-om

Напомена:
Морају бити понуђени сви артикли из спецификације у супротном , понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Количине дате у Спецификацији су оквирне и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна
количина реализовати по јединичним ценама, кoје су исказане у Понуди и то у мери коју дефинищу
стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Датум: _____________

М.П.

Понуђач
__________________
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1. ОПИС ДОБАРА
Добра - Набавку техничког материјала за ауторадионицу и домарско – електричарске послове.
3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
У складу са Спецификацијом.
3.3.КВАЛИТЕТ
У складу са Спецификацијом.
3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца .
3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Контрола добара се врши од стране стручне службе Наручиоца .
3.6. РОК ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца.
3.7. МЕСТО ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца , добра се испоручују на адресу наручиоца
„Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд,Франше д`Епереа 5.
III

Партија 4 - Технички материјал - одржавање (електро, водовод )

TEHNIČKI MATERIJAL - ODRŢAVANJE (ELEKTRO, VODOVOD) 2018.
R.B.

ARTIKAL

JM

KOL

1

ARMATURA FLUO NA PLAFON IP 2*36

KOM

4

2

BATERIJA JEDNORUČNA ZA LAVABO ZIDNA

KOM

5

3

BATERIJA JEDNORUČNA ZA SUDOPERU 2 CEVI

KOM

4

4

BATERIJA ZIDNA JEDNORUČNA 3/8"

KOM

2

5

BRAVA OBIČAN KLJUČ 6,5

KOM

15

6

BRAVA OBIČAN KLJUČ 8

KOM

15

7

BRAVA ZA VRATA 6,5 ZA CILINDAR

KOM

15

8

BRAVA ZA VRATA 8 ZA CILINDAR

KOM

15

9

BRAVICA ŠTELUJUĆA PRIKIVAJUĆA

KOM

20

10

BRAVICA ZA METALNI ORMARIC

KOM

20

11

BRAVICA ZA ORMARICE FIKSNA

KOM

20

12

BRINOKS CREVO DO L-500

KOM

5

13

CEV POCINKOVANA 1/2"

KG

10

14

CEV PVC Ø16 PN20 L-4m

KOM

2

CENA
BEZ
PDV-A

UKUPNA
CENA BEZ
PDV-A
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15

CEV PVC Ø20/4m PN20

KOM

2

16

CILINDAR ZA BRAVU 30,0+30,5

KOM

8

17

CREVO ARMIRANO 1/2"

MET

8

18

ČEP 1/2" POCINKOVANI

KOM

5

19

DASKA ZA WC ŠOLJU ABS PLASTIKA

KOM

3

20

DIHTUNG BOJLERA GREJAČA PO POTREBI

KOM

4

21

DOZNA ZA GIPS FI 78

KOM

5

22

DRŢAČ FLUO CEVI

KOM

8

23

ELEMENT EZ 63A

KOM

2

24

FILTER ZA ASPIRATOR

M2

2

25

FLUO CEV 18W O

KOM

60

26

FLUO CEV 36W O

KOM

30

27

FLUO CEV 58W O

KOM

15

28

FREON 407 C (BOCA 13KG)

KOM

1

29

FREON 410 A (BOCA 13 KG)

KOM

1

30

FREON R22 (BOCA 13 KG)

KOM

1

31

GARNIŠLA PVC DVOKANALNA L-3m

KOM

5

32

GENZLA ZA WC ŠOLJU RAVNA

KOM

4

33

GREJAC TA 1166 W CEVASTI

KOM

8

34

GREJAČ KVARCNE PEĆI L-55

KOM

1

35

GREJAČ ZA BOJLER 2KW MH KOMPLET

KOM

4

36

GRLO E-27

KOM

8

37

GUMICE ZA ČESMU 1/10 Ø16

PAK

3

38

HOLENDER 1/2" POCINKOVANI

KOM

3

39

HOLENDER Ø10 ZA KLIME

KOM

4

40

HOLENDER Ø12 KLIME

KOM

6

41

HOLENDER Ø6 ZA KLIME

KOM

6

42

IZLIV ZA BATERIJU S-200 Ø18 SA PERLATOROM

KOM

1

43

KABAL PPY 2X1,5

MET

50

44

KABAL PPY 3X1,5

MET

50

45

KABAL PPY 3X2,5

MET

50

46

KABAL PPY 5X2,5

MET

40

47

KABAL PRODUŢNI 5m/6 gnezda SA PREKIDAČEM

KOM

4
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48

KABAL TELEFONSKI

KOM

8

49

KANALICA 60X60 PVC SA POKLOPCEM

KOM

10

50

KANALICE ZA KABLOVE 10X20MM, 2M

KOM

30

51

KAPA OSIGURAČA KII

KOM

10

52

KAPA OSIGURAČA KIII

KOM

10

53

KATANAC 45

KOM

10

54

KATANAC MALI 35

KOM

10

55

KAZAN PVC ZA BOJLER 10L

KOM

4

56

KOLENO PVC Ø20 UN

KOM

4

57

KONCENTRAT ZA PRANJE ISPARIVAČA KLIME

LIT

20

58

KONDENZ CREVO Ø18

M

50

59

KONDENZATOR 40µF( ZA KOMPRES. KLIME)

KOM

2

60

KUGLA VENTIL 3/4"

KOM

5

61

KVAKA ZA VRATA ELOKSIRANA sa šildovima

PAR

5

62

MANŢETNA ZA WC ŠOLJU ŠTELUJUĆA

KOM

3

63

MAP GAS ZA KLIME (BOCA 750 ML)

KOM

2

64

MEŠAČ ZA BATERIJU Ø40 RAVAN

KOM

4

65

MIKROUTIKAČ 6/4 panasonic konektor

KOM

20

66

MUF POCINKOVANI 5/4"

KOM

4

67

NASTAVAK 1/2" X 30 CH

KOM

5

68

NIPL DUPLI POCINKOVANI 1/2"

KOM

5

69

OG PREKIDAČ 220V

KOM

10

70

OG RAZVODNA KUTIJA 220V

KOM

20

71

OPRUGA ZA BRAVU

KOM

10

72

OSIGURAČ AUTOMATSKI 10A - 20A

KOM

15

73

OSIGURAČ AUTOMATSKI 25A - 32A

KOM

15

74

OSIGURAČ TOPLJIVI DII 6-25A

KOM

40

75

OSIGURAČ TOPLJIVI DIII 35-63A

KOM

10

76

PLOVAK ZA VODOKOTLIĆ ČETVRTASTI SA
MESINGANIM NAVOJEM

KOM

10

77

PODNA GUMA ZA WC

KOM

3

78

POLUGA ZA VODOKOTLIĆ

KOM

15

79

POLUGA ZA VODOKOTLIĆ KRUŠIK

KOM

15
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80

POTEZAČ ZA VODOKOTLIĆ

KOM

15

81

PREKIDAČ KVARCNE PEĆI

KOM

6

82

PREKIDAČ U ZID JEDNOPOLNI

KOM

10

83

PRIGUŠNICA 18W

KOM

10

84

PRIGUŠNICA 36W

KOM

10

85

PRIGUŠNICA 58W

KOM

10

86

PRIKLJUČNICA DVOPOLNA NA ZID OG

KOM

10

87

PROTOČNI BOJLER 10L

KOM

2

88

SIFON FLEX 1/1 S

KOM

5

89

SIFON FLEX O/P K

KOM

5

90

SIJALICA 200W 220V

KOM

6

91

SIJALICA 220V 100W E-27

KOM

35

92

SIJALICA 220V 60W E-27

KOM

50

93

SIJALICA 24V E-27 60W

KOM

15

94

SLAVINA 1/2" ZIDNA ZA HLADNU VODU DONJI
IZLIV

KOM

4

95

SLAVINA 3/8" ZIDNA OBICNA ZA HLADNU VODU

KOM

4

96

SOBNI TERMOSTAT ZA TA PEĆ

KOM

3

97

SPOJKA KLIZNA 1/2"

KOM

4

98

SPOJKA STABILNA SA UNUTRASNJIM NAVOJEM
R-2

KOM

4

99

STARTER S10 ZA FLUO CEV

KOM

30

100

STARTER S2 ZA FLUO CEV

KOM

30

101

ŠARKA RAVNA SA PODMETNOM PLOČICOM

KOM

10

102

ŠARKA UVRTNA Ø16

KOM

10

103

ŠOLJA ZA WC SIMPLON

KOM

2

104

ŠRAF ZA LAVABO U GARNITURI

GAR

8

105

ŠRAF ZA WC ŠOLJU MS U GARNITURI

GAR

8

106

TEFLON TRAKA

KOM

10

107

TERMOSTAT RADNI TA

KOM

4

108

TERMOSTAT TA SIGURNOSNI

KOM

4

109

TERMOSTAT ZA TA PEC TROFAZNI
REGULACIONI 50-230C ZA PEC MK

KOM

5
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110

TRAKA IZOLIR

KOM

15

111

UTICNICA MONOFAZNA OG SILUMIN

KOM

10

112

UTIKAČ ŠUKO DVOPOLNI

KOM

10

113

UTIKAČ TROFAZNI L

KOM

10

KOM

6

KOM

3

114
115

UTIKAČKA KUTIJA ŠUKO DVOPOLNA SA
PORCELANSKIM JEZGROM
UTIKAČKA KUTIJA ŠUKO TROPOLNA SA
PORCELANSKIM JEZGROM

116

ZVONO ZA VODOKOTLIĆ KRUŠIK

KOM

10

117

ZVONO ZA VODOKOTLIĆ UNIVERZALNI

KOM

10

118

ŢICA SILIKONSKA 1,5

MET

8

119

ŢICA SILIKONSKA 2,5

MET

8
Ukupno
bez PDVa
PDV
(_____%)
Ukupno
sa PDVom

Напомена:
Морају бити понуђени сви артикли из спецификације у супротном , понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Количине дате у Спецификацији су оквирне и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна
количина реализовати по јединичним ценама, кoје су исказане у Понуди и то у мери коју дефинищу
стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Датум: _____________

М.П.

Понуђач
__________________
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1. ОПИС ДОБАРА
Добра - Набавку техничког материјала за ауторадионицу и домарско – електричарске послове.
3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
У складу са Спецификацијом.
3.3.КВАЛИТЕТ
У складу са Спецификацијом.
3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца .
3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Контрола добара се врши од стране стручне службе Наручиоца .
3.6. РОК ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца.
3.7. МЕСТО ИЗВРШЕЊА
У складу са захтевима стручне службе Наручиоца , добра се испоручују на адресу наручиоца
„Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд,Франше д`Епереа 5.
III

Партија 5 - Материјaли за молерско-фарбарске радове
MATERIJALI ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE 2015.
R.B.

ARTIKAL

JM

KOL

1

GIT STAKLARSKI

KG

2

2

BANDAŢ TRAKA 7 cm

KOM

15

3

ČETKA 100mm

kom

10

4

ČETKA 70mm

KOM

10

5

EMAJL LAK

KG

30

6

FARBA MASNA

KG

50

7

KG

80

KOM

10

9

FASAKRIL
FOLIJA PLASTIČNA
ZAŠT.
GIPS

KG

5

10

GLET MASA

KG

450

11

ISPUNA

KG

100

12

LEPAK GRAĐEVINSKI

KG

200

13

MIKSER ŠIPKA
PODLOGA ZA
KREČENJE

KOM

5

KG

90

8

14

CENA BEZ
PDV-A

UKUPNA CENA
BEZ PDV-A

страна 18 од 46

15

POLUDISPERZIJA

16
17
18
19
20

KG

500

REŠETKA MOLERSKA

KOM

5

RUČKA VALJKA VEĆA
ULOŢAK VALJKA
VELIKI
VALJAK KONČ MANJI
KPL.
VALJAK KONČANI VEĆI
KPL.

KOM

10

KOM

20

KOM

10

KOM

10
Ukupno bez
PDV-a
PDV
(_____%)
Ukupno sa
PDV-om

Напомена:
Морају бити понуђени сви артикли из спецификације у супротном , понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Количине дате у Спецификацији су оквирне и служе искључиво за оцену понуда, док ће се стварна
количина реализовати по јединичним ценама, кoје су исказане у Понуди и то у мери коју дефинищу
стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Датум: _____________

М.П.

Понуђач
__________________
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О
КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Право на учешће у поступку јавне набавке има домаће и страно физичко и правно лице које
испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, што
доказује достављањем:
- За правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из
регистра надлежног привредног суда;
- За предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из
одговарајућег регистра.
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, што доказује достављањем:
- За правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
- За предузетнике: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне полициjске
управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања митa, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
- За физичко лице: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне полициjске
управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања митa, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што доказује:
- За правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације;
- За предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
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За физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом .
-

4.

5.

Поред напред наведених услова, понуђач, подизвођач односно учесник у заједничкој
понуди, потребно је да испуни и услов који се односи поштовање обавеза које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде, што доказује достављањем потписане изјаве (Образац 5).

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова, већ је дужан да достави доказ о истом.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа, већ је дужан да у својој понуди прецизно наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци доступни.
Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4.
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац број 1) којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране одговорног или овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да мора да
потпише Изјаву (Oбразац 2).
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, као и да мора да
потпише Изјаву (Oбразац 3).
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може
и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединичних доказа. Наручилац,
доказе може да затражи и од осталих понуђача.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо
тражених доказа приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи
страна 21 од 46

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Наручилац је дужан да поступа у складу са чланом 14. став 1. Закона. Наручилац неће сматрати
поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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Образац 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку
предметне јавне набавке испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
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;
3.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);

Понуђач:
Датум: _____________

М.П.

_____________

Напомена: Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање
наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. тачка 3)
ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.
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Образац 2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ [навести назив подизвођача] у
поступку предметне јавне набавке, испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
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;
3.Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Подизвођач:
Датум:_____________

М.П.

_____________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава подизвођач и то само у случају да
понуђач наступа са подизвођачем.У случају већег броја подизвођача Образац треба фотокопирати.У
случају да понуђач не наступа са подизвођачем, образац није потребно достављати.
Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о
промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. тачка 3) ЗЈН и основ
за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3 ЗЈН.
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Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку
предметне јавне набавке испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
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;
3.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);

Понуђач:
Датум: _____________

М.П.

_____________________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој понуди и
то само у случају да се наступа у заједничкој понуди. У случају већег броја понуђача Образац треба
фотокопирати.У случају да понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац није потребно
достављати.
Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о
промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. тачка 3) ЗЈН и основ
за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.
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Образац 4

СПОРАЗУМ
КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Закључен дана: _______________
Сходно члану 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђачи
из групе понуђача који подносе заједничку понуду за предметну јавну набавку, која се спроводи у
поступку јавне набавке мале вредности – Набавка техничког материјала за ауторадионицу и
домарско – електричарске послове , бр. ЈН 13/18 , су се споразумели:

1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:__________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Потписи и печати понуђача из групе понуђача који подносе заједничку понуду
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4. _____________________________
Напомена: У случају да понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац није потребно достављати.
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Образац 5
У складу са одредбом члана 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач______________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности
,набавке добара – Набавка техничког материјала за ауторадионицу и домарско – електричарске
послове , ЈН бр. 13/18 , поштовао и поштујем обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место _______________________

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум _______________________
_________________________
име и презиме

Напомена: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У
супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група
понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача.
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VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

КРИТЕРИЈУМ
Избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.

ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
У случају да после спроведеног рангирања понуда, две или вище независних, прихватљивих и
одговарајућих понуда имају исту понуђену цену, Наручилац ће применити помоћни критеријум –
рок плаћања .
У случају да после спроведеног рангирања понуда, две или вище независних, прихватљивих и
одговарајућих понуда имају исту понуђену цену и рок плаћања, Наручилац ће применити помоћни
критеријум – рок испоруке .
У случају да после спроведеног рангирања понуда, две или вище независних, прихватљивих и
одговарајућих понуда имају исту понуђену цену,рок плаћања и рок испоруке, Наручилац ће
применити помоћни критеријум – жребање (извлачење из шешира) .
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Градског завода за хитну
медицинску помоћ Београд у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке (и обавезне и
додатне) одређене ЗЈН, а понуду у целини припрема и подноси у складу са Конкурсном
документацијом и Позивом. У супротном, понуда се одбија као неприхватљива.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
У случају да понуђач поседује документа на страном језику иста морају бити преведена на српски
језик.
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и
попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације, на начин дефинисан
конкурсном документацијом.
Обрасце као и Модел уговора Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у
потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
У попуњеним обрасцима не сме бити никаквих корекција, исправки и неслагања. Попуњени обрасци
понуде морају бити потписани од стране одговорног или овлашћеног лица понуђача и печатом
оверени. У противном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и
попуњавање образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис
особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, као и име и презиме , телефон
и емаил контакт овлашћеног лица за контакт.
У случају да се понуду подноси са подизвођачем или са групом понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о понуди са подизвођачем или са групом понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у понуди, као и телефон и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У супротном ће
понуда бити одбијена као неприхватљива.
Понуду доставити на адресу:
Градски завод за хитну медицинску помоћ, Бул. Франше д`Епереа 5 ,Београд,
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка техничког материјала за ауторадионицу и
домарско – електричарске послове ,
партија/е ______________, ЈН бр. 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.09.2018. године до
10,00 часова. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то у 5 (пет ) партија .
Партија 1 - Ситни алати за техничку службу ;
Партија 2 - Метална галантерија;
Партија 3 - Материјали за фарбање возила ;
Партија 4 - Технички материјал - одржавање (електро, водовод );
Партија 5 - Материјaли за молерско-фарбарске радове ;
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измене, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за хитну медицинску
помоћ БеоградБул. Франше д`Епере 5 ,Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка техничког материјала за ауторадионицу и
домарско – електричарске послове , партија/е ______________, ЈН бр. 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка техничког материјала за ауторадионицу и
домарско – електричарске послове, партија/е ______________, ЈН бр. 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - Набавка техничког материјала за ауторадионицу и
домарско – електричарске послове , партија/е ______________, ЈН бр. 13/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка техничког материјала за
ауторадионицу и домарско – електричарске послове , партија/е ______________, ЈН бр. 13/18 НЕ ОТВАРАТИ” .
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, као и име и презиме и телефон
овлашћеног лица за контакт.
У случају да се понуду подноси са подизвођачем или са групом понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о понуди са подизвођачем или са групом понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у понуди, као и телефон и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном
такве понуде ће бити одбијене као неприхватљива.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је у обавези да на коверти назначи да наступа са подизвођачем и да наведе назив и адресу
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
Обрасцу 2 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Образац
4).
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Обрасцу 3
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из
групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања понуђач уписује у Обрасцу понуде и не може бити краћи од 90 дана . Плаћање се врши
на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.
9.2 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке робе
Наручилац захтева да испорука буде максимално до 3(три) дана од момента достављања налога за
набавку, а на основу закљученог уговора .
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати и треба их исказати у динарима .
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
11.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧ
Продавац је дужан да приликом потписивања Уговора преда финасијску гаранцију за добро
извршење посла у форми оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“ и роком
доспећа „ по виђењу“ прописано потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за
попуну менице и потврдом о регистрацији менице код НБС за добро извршење посла у износу од
10 % уговорене вредности набавке без урачунатог ПДВ-а и са роком важности најмање 30
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.
Сви трошкови око прибављања финансијског обезбеђења падају на терет понуђача .
Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху
накнаде штете у следећим случајевима :
- У случају неизвршених уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени
уговором о јавној набавци,
- У случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- У другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада
наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијената на било који начин .
Меница ће бити враћена Продавцу по истеку рока или окончању посла.
Уколико Продавац не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла
у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а Купац задржава право да потпише
уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Напред наведено средство финансијског обезбеђења се враћа изабраном понуђачу након коначне
реализације уговора.
Понуђач је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора,
лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење
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за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
1.Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, које је као такве, у складу са
Законом понуђач означио у понуди;
2. Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди
3. Чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим
понудама до отварања 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.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику,тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – Набавка техничког
материјала за ауторадионицу и домарско – електричарске послове, ЈН бр. 13/18 ''. Ако наручилац
измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда,
дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
Питања се упућују на адресу
Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа 5 ;
Или на eмаил адресу danijela.lekic@beograd194.rs
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења и контролу узорака, која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду понуђача и поступити у складу са чланом 82. ЗЈН уколико поседује
доказе негативне референце.
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Уговор за предметну јавну набавку биће додељен применом критеријума „најниже понуђена
цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да после спроведеног рангирања понуда, две или вище независних, прихватљивих и
одговарајућих понуда имају исту понуђену цену, Наручилац ће применити помоћни критеријум –
рок плаћања .
У случају да после спроведеног рангирања понуда, две или вище независних, прихватљивих и
одговарајућих понуда имају исту понуђену цену и рок плаћања, Наручилац ће применити помоћни
критеријум – рок испоруке .
У случају да после спроведеног рангирања понуда, две или вище независних, прихватљивих и
одговарајућих понуда имају исту понуђену цену,рок плаћања и рок испоруке, Наручилац ће
применити помоћни критеријум – жребање (извлачење из шешира) .
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрепео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца супротно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на
евентуалне недостате и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за поношење понуда.
Одредбе става 3. и 4. члана 149. ЗЈН не примењују се у случају преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није
учествовао у том поступку.
После доношења Одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивање одлуке на Порталу јавних набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150 ЗЈН.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
2 дана од дана пријема захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије сходно члану 156. ЗЈН уплати
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или
ознаци јавне набавке поводом које се подноси Захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП, Градски
завод за хитну медицинску помоћ Београд , број или ознака јавне набавке поводом које се користи
Захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чланом 138 до 167. Закона о
јавним набавкама .
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен Уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега
се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број понуде: ____________________________________
Датум: ___/___/___/
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Понуђач: __________________________________________________________
Адреса:____________________________________________________________
Матични број: ______________________________________________________
Регистарски број: ___________________________________________________
Шифра делатности: _________________________________________________
ПИБ:______________________________________________________________
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
АУТОРАДИОНИЦУ И ДОМАРСКО – ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ
ПАРТИЈА 1

СИТНИ АЛАТИ ЗА ТЕХНИЧКУ СЛУЖБУ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗ ОБРАСЦА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА:
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а

ПДВ

УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом

РОК ПЛАЋАЊА
Минимум 90 дана
НАЧИН ПЛАЋАЊА :

Наручилац ће плаћање извршити вирмански на
основу испостављене фактуре.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
(минимум 90 дана)
РОК ИСПОРУКЕ
Наручилац захтева да испорука буде максимално до 3(три)
дана од момента достављања налога за набавку, а на
основу закљученог уговора .
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Понуду дајем (заокружити а или б или в)
а) самостално,
б)са подизвођачем:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________

према захтеву наручиоца
Градски завод за хитну медицинску помоћ“
Београд,Булевар Франше д`Епереа 5.
в) као заједничку понуду:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој
понуди)

(навести назив и седиште свих подизвођача
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂAЧА
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број понуде: ____________________________________
Датум: ___/___/___/
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Понуђач: __________________________________________________________
Адреса:____________________________________________________________
Матични број: ______________________________________________________
Регистарски број: ___________________________________________________
Шифра делатности: _________________________________________________
ПИБ:______________________________________________________________
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
АУТОРАДИОНИЦУ И ДОМАРСКО – ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ
ПАРТИЈА 2

МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗ ОБРАСЦА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА:
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а

ПДВ

УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом
РОК ПЛАЋАЊА(Минимум 90 дана)
НАЧИН ПЛАЋАЊА :

Наручилац ће плаћање извршити вирмански на
основу испостављене фактуре.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
(минимум 90 дана)
РОК ИСПОРУКЕ
Наручилац захтева да испорука буде максимално до 3(три)
дана од момента достављања налога за набавку, а на
основу закљученог уговора .
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Понуду дајем (заокружити а или б или в)
а) самостално,
б)са подизвођачем:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________

према захтеву наручиоца
Градски завод за хитну медицинску помоћ“
Београд,Булевар Франше д`Епереа 5.
в) као заједничку понуду:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој
понуди)

(навести назив и седиште свих подизвођача
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂAЧА
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број понуде: ____________________________________
Датум: ___/___/___/
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Понуђач: __________________________________________________________
Адреса:____________________________________________________________
Матични број: ______________________________________________________
Регистарски број: ___________________________________________________
Шифра делатности: _________________________________________________
ПИБ:______________________________________________________________
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
АУТОРАДИОНИЦУ И ДОМАРСКО – ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ
ПАРТИЈА 3

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФАРБАЊЕ ВОЗИЛА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗ ОБРАСЦА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА:
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом
РОК ПЛАЋАЊА(Минимум 90 дана)
НАЧИН ПЛАЋАЊА :

Наручилац ће плаћање извршити вирмански на
основу испостављене фактуре.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
(минимум 90 дана)
РОК ИСПОРУКЕ
Наручилац захтева да испорука буде максимално до 3(три)
дана од момента достављања налога за набавку, а на
основу закљученог уговора .
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Понуду дајем (заокружити а или б или в)
а) самостално,
б)са подизвођачем:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача

према захтеву наручиоца
Градски завод за хитну медицинску помоћ“
Београд,Булевар Франше д`Епереа 5.
в) као заједничку понуду:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој
понуди)

ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂAЧА

страна 37 од 46

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број понуде: ____________________________________
Датум: ___/___/___/
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Понуђач: __________________________________________________________
Адреса:____________________________________________________________
Матични број: ______________________________________________________
Регистарски број: ___________________________________________________
Шифра делатности: _________________________________________________
ПИБ:______________________________________________________________
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
АУТОРАДИОНИЦУ И ДОМАРСКО – ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ
ПАРТИЈА 4
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ - ОДРЖАВАЊЕ (ЕЛЕКТРО, ВОДОВОД )

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗ ОБРАСЦА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА:
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом
РОК ПЛАЋАЊА (Минимум 90 дана)
НАЧИН ПЛАЋАЊА :

Наручилац ће плаћање извршити вирмански на
основу испостављене фактуре.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
(минимум 90 дана)
РОК ИСПОРУКЕ
Наручилац захтева да испорука буде максимално до 3(три)
дана од момента достављања налога за набавку, а на основу
закљученог уговора .
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Понуду дајем (заокружити а или б или в)
а) самостално,
б)са подизвођачем:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача

према захтеву наручиоца
Градски завод за хитну медицинску помоћ“
Београд,Булевар Франше д`Епереа 5.
в) као заједничку понуду:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој
понуди)

ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂAЧА
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број понуде: ____________________________________
Датум: ___/___/___/
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Понуђач: __________________________________________________________
Адреса:____________________________________________________________
Матични број: ______________________________________________________
Регистарски број: ___________________________________________________
Шифра делатности: _________________________________________________
ПИБ:______________________________________________________________
ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
АУТОРАДИОНИЦУ И ДОМАРСКО – ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ
ПАРТИЈА 5

МАТЕРИЈAЛИ ЗА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗ ОБРАСЦА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА:

УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом
РОК ПЛАЋАЊА (Минимум 90 дана)
НАЧИН ПЛАЋАЊА :

Наручилац ће плаћање извршити вирмански на
основу испостављене фактуре.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
(минимум 90 дана)
РОК ИСПОРУКЕ
Наручилац захтева да испорука буде максимално до 3(три)
дана од момента достављања налога за набавку, а на основу
закљученог уговора .
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ :
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Понуду дајем (заокружити а или б или в)
а) самостално,
б)са подизвођачем:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача

према захтеву наручиоца
Градски завод за хитну медицинску помоћ“
Београд,Булевар Франше д`Епереа 5.
в) као заједничку понуду:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој
понуди)

ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂAЧА
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
подизвођача/подиспоручиоц
а
Улица и број
Седиште

Место
Општина

Законски заступник/
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
(уколико постоји)
Рачун – Банка
Матични број понуђача
Порески индетификациони
број подизвођача/
подиспоручиоца
Проценат учешћа
подизвођача/подиспоручиоца
у предметној јавној набавци
Део предмета набавке који се
врши преко
подизвођача/подиспоручиоца

______%

НАПОМЕНЕ:
- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/
подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део
предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери
подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.
М.П.

- потпис овлашћеног лица понуђача ___________________________________
име и презиме
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана
групе
Улица и број
Седиште

Место
Општина

Законски заступник/
Одговорно лице
Особа за контакт
Мобилни телефон особе
за контакт
Телефон
Телефакс
(уколико постоји)
Електронска адреса
Рачун – Банка
Матични број понуђача
Порески
индетификациони број
подизвођача
НАПОМЕНА:
- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.
М.П.

- потпис овлашћеног лица понуђача ___________________________________
име и презиме
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
1…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(навести назив понуђача , адресу , седиште и име лица које га заступа)
Шифра делатности : .........................................................;
Матични број : ..................................................................;
ПИБ: ...................................................................................;
Текући рачун : ...................................................................;
Тел/факс : ..........................................................................;
Електронска адреса : ........................................................;
(у даљем тексту овог уговора : ПРОДАВАЦ)
И
2. Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд , Булевар Франше д`Епереа 5 , кога заступа
директор
др Горан Чолаковић ;
Шифра делатности : 8621 ;
Матични број : 07030860 ;
ПИБ : 100220284 ;
Текући рачун : 840– 619661 -53 код Управе за Трезор ;
Тел/факс : 011/3615 – 001 ; 011/3613 – 489 ;
(у даљем тексту овог уговора : КУПАЦ)
Заједнички назив за потписнике овог уговора : УГОВОРНЕ СТРАНЕ
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Добара – Набавка техничког материјала за ауторадионицу и домарско – електричарске послове ЈН
13/18
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора продаја техничког материјала за
ауторадионицу
и
домарско
–
електричарске
послове
за
партију
број
___
„_________________________“ (у даљем тексту: роба), а у свему према Конкурсној документацији –
бр. ЈН:__________ и Понуди, заведеној код Продавца под бројем ______ од ___________.године
(попуњава продавац), односно код Купца под бројем______ од ___________ . године , које чине
саставни део овог уговора .
ЦЕНА УГОВОРА
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи ___________________ динара без ПДВ-а и ____________________
динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране су се споразумеле да је цена фиксна и не може се мењати.
Цена из става 1. овог члана Уговора формирана је на паритету FCO магацин Купца у Београду,
укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове.
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Купац се обавезује да цену за испоручена добра плати Продавцу, у року од ____ ( ___________ ) дана
од дана испоруке, а на основу испостављеног рачуна Продавца (Рок плаћања не може бити краћи
од 90 дана).
Продавац се обавезује да рачун достави приликом сваке испоруке на адресу: Градски завод за хитну
медицинску помоћ,Београд,Франше д Епереа број 5.
На рачунима пoред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, валута
плаћања, текући рачун Продавца, позив на број, број Налога за набавку и Порески идентификациони
број обе уговорне стране. ПИБ Купца је 100220284.

ИСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Продавац је дужан да приликом потписивања Уговора преда финасијску гаранцију за добро
извршење посла у форми оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“ и роком
доспећа „ по виђењу“ прописано потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за
попуну менице и потврдом о регистрацији менице код НБС за добро извршење посла у износу од 10
% уговорене вредности набавке без урачунатог ПДВ-а и са роком важности најмање 30 дана
дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.
Сви трошкови око прибављања финансијског обезбеђења падају на терет понуђача .
Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху
накнаде штете у следећим случајевима :
- У случају неизвршених уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени
уговором о јавној набавци,
- У случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- У другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада
наручиоца и нанети му штету или угрози живот и здравље пацијената на било који начин .
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА
Члан 5.
Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи Купцу сукцесивно у року од
____ (_________)часова/дана од дана достављања налога за набавку путем факса или на адресу
Продавца, на паритету FCO магацин Купца,Франше д Епереа број 5, Београд.
Количина робе дате у понуди и спецификацији је оквирна, док ће се стварна количина робе
реализовати путем налога за набавку, по јединичним ценама које су исказане у понуди и то у мери
коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до уговорене вредности предметне набавке.
У случају потребе за робом која није предвиђенa спецификацијом, Продавац је дужан да исту
испоручи Купцу и да достави рачун за ту робу. Рачун, поред осталих обавезних елемената, треба да
садржи цену робе, која не може бити бити већа од званичне малопродајне цене Продавца, са
урачунатим свим трошковима.
Цену робе верификује овлашћено лице Купца. Фактурисање ће се вршити према јединичним
ценама без ПДВ-а и стварно испорученој количини робе. Стварне количине техничких материјала на
годишњем нивоу могу бити веће или мање у односу на оквирне количине из понуде, у зависности од
потреба Купца.
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КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА
Члан 6.
Продавац гарантује да добра која су предмет овог уговора одговарају техничким карактеристикама и
кавалитету из конкурсне документације и спецификације понуде, као и да немају никакве недостатке.
Уколико добра немају одговарајуће техничке карактеристике или не одговарају уговореном квалитету
или имају скривене мане или су пак оштећене у транспорту Продавац је у обавези да замени исте у
року од 1 (једног) дана од момента пријаве Купца.
У случају поновљене рекламације, Купац задржава право раскида овог уговора и право на накнаду
настале штете.
ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА
Члан 7.
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана ступања на снагу и у случају када нису
утрошена средства из члана 2. став 1. овог уговора.
Уколико се утроше средстава из члана 2. став 1. овог уговора пре истека рока из става 1. овог члана,
Уговор се сматра реализованим.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга уговорна страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. О раскиду Уговора,
уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну. Уговор ће се сматрати
раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.
Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским
планом за 2018. годину за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години,
Купац ће извршити плаћање Продавцу добара по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем
финансијског плана купца за 2019. годину или доношењем одлуке о привременом финансирању. У
супротном Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од
стране Купца.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 9.
Све евентуалне спорове настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају
споразумно, а у супротном надлежан је суд у Београду.
Члан 10.
Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припада
по 2 (два) примерка.
Прилог бр. 1 – Понуда која је заведана код Продавца под бр. __ дана __.__. 2018. године
Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција Продавца
ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
Др спец интерне медицине Горан Чолаковић,

директор
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

и не може тражити од
наручиоца, наручилац је
су израђени у складу са
обезбеђења, под условом

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:________________

М.П.

Понуђач

________________
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са одредбом члана 26. Закона, ____________________________________________________
даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке мале вредности добара – Набавка техничког материјала за ауторадионицу и домарско –
електричарске послове, ЈН бр. 13/18, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Место _______________________

М. П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум _______________________
_________________________
име и презиме

Напоменa: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У
супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група
понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача.
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