ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб
Број конкурсне документације: 3754/1
Датум: 03.06.2019.године

На основу чл. 39. И 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15 у даљем тексту:
ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/13, 86/15), Одлуке вд директора о покретању
поступка јавне набавке мале вредности бр. 3312 од 16.05.2019. године и Решења о образовању комисије бр. 3313
од 16.05. 2019. Године, за јавну набавку редни број 10 МВ/2019 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА И ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ЗАЈЕЧАР, ПО ПАРТИЈАМА
(према Плану расподеле неутрошених средстава која се налазе на подрачунима здравствених установа број: 401-003060/2/2018-13 од 01.новембра 2018.године и Обавештења Министарства здравља Републике Србије број:401-00-3060/21/2018-13 0д 01.11.2018.године за набавку браварско лимарских радова )

Поступак јавне набавке мале вредности
Редни број: 10 МВ/2019
-обликован по партијамаoд стране:
Здравственог центра Зајечар
19000 Зајечар, Расадничка бб
I.Измена и допуна кокурсне документације

Рок за достављање понуда: закључно са 10.06.2019. године, до 10:00 часова
Датум отварања понуда: 10.06.2019. године, у 11:00 часова

Зајечар, јун 2019. године
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ПОГЛАВЉЕ I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Здравствени центар Зајечар
ПИБ: 101329997
Матични број: 07201885
Адреса: Расадничка бб, Зајечар
Интернет страница: http://www.zczajecar.com/
Е- mail адреса: javne.nabavke.zcz@gmail.com
Телефон: 019/445-685; Факс: 019/421-164
Врста наручиоца:
Здравствена установа.
Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са ЗЈН и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
Подаци о предмету јавне набавке:
Предмет јавне набавке р.бр. 10 МВ /2019 су: Радови на текућим поправкама и одржавању објеката – Браварски и
лимарски радови за потребе Дома здравља и опште болнице Здравственог центра Зајечар у Зајечару.
Ознака и назив из општег речника набавке:
45261300- радови на опшивању крова и постављању олука
Партије: Предметна набавка обликована по партијама (1-4):
-партија број 1:Браварско лимарски радови на објекту Дома здравља;
-партија број 2:Браварско лимарски радови на објекту главне болнице;
-партија број 3:Браварско лимарски радови на објекту палијативне неге;
-партија број 4:Браварско лимарски радови на објекту Дома здравља-купола амфитеатра.
Укупно процењена вредност јавне набавке : 1.867.735,21 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност по партијама:
-партија број 1:Браварско лимарски радови на објекту Дома здравља, процењена вредност 373.244,10 динара без
ПДВ-а;
-партија број 2:Браварско лимарски радови на објекту главне болничке зграде, процењена вредност 113.118,16
динара без ПДВ-а;
-партија број 3:Браварско лимарски радови на објекту палијативне неге, процењена вредност 1.250.005,95 динара
без ПДВ-а;
-партија број 4:Браварско лимарски радови на објекту Дома здравља-купола амфитеатра, процењена вредност
131.367,00 динара без ПДВ-а.
Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Лица за контакт:
-за техничка питања: дипл инж Зоран Доброта, телефон : 064-8477309.
-за економска и правна питања: служба јавних набавки, телефон: 019/445-685.
Позив за подношење понуда објављен: дана 28.05.2019. године
- на Порталу јавних набавки
- на Интернет страници наручиоца: http://www.zczajecar.com/
Рок за достављање понуда : 10 (десет) дана од дана јавног објављивања на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, односно до: 10.06.2019. године до 10:00 часова (после извршене I.измене конкурсне
документације ).
Датум отварања понуда: 10.06.2019. године у 11:00 часова.
Напомена:
Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних набавки или интернет
страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, као и да ли постоји Обавештење о
продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15.)
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ПОГЛАВЉЕ II
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН;
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
чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној територији
чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН;
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда
чл. 75. ст. 2.) ЗЈН;
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, сходно чл. 76. ЗЈН, дефинисане конкурсом документацијом и то:
1.2.1. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – финансијски капацитет
Услов:
- Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом за 2017. и 2018.годину или да нема евидентиран
ни један дан неликвидности у периоду од 27.05.2017.године до 28.05.2019.године (рачунајући до дана објаве позива
за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке ).
1.2.2.Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – пословни капацитет
Услов:
-Да је понуђач у периоду за претходне 2 (две) године, до датума објављивања позива за подношење понуда, извео
радове истоврсне предмету набавке :
-за партију број 1, у укупној вредности минимум: 746.488,00 динара без пдв-а;
-за партију број 2, у укупној вредности минимум: 226.236,00 динара без пдв-а;
-за партију број 3, у укупној вредности минимум: 2.500.010,00 динара без пдв-а;
-за партију број 4, у укупној вредности минимум: 262.734,00 динара без пдв-а.
1.2.3.Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – кадровски капацитет
- Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – да у моменту предаје понуде има најмање
5 лица у радном односу, односно радно ангажована, и то :
-минимум 5 сертификована бравара-лимара за рад на висини- у радном односу или радно ангажоване;
1.2.4.Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – технички капацитет
- Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом:
-Да понуђач поседује теренско возило примерено предмету набавке-1 возило;
1.2.4.Други додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН
Потребно је да понуђач :
-достави гаранцију за радове који су предмет набавке , не краћу од 2 године
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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2.1 Као доказ испуњености обавезних услова за учешће из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, понуђач у понуди
подноси Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђује да испуњава
услове, а у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН и то:
- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ – Образац 2. конкурсне документације за понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди
уколико понуду подноси група понуђача);
- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) – Образац 2.1. конкурсне документације (уколико понуђач делимично
извршење набавке поверава подизвођачу).
Понуђач ће потписивањем Изјаве, која је саставни део Конкурсне документације, потврдити да испуњава обавезне
услове прописане чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН („Сл. гласник РС“бр.124/12, 14/15, 68/15), као и да поседује
доказе прописане чланом 77. ЗЈН сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.
2.2. Испуњеност обавезног услова из члана 75. ст 2. ЗЈН понуђач доказује достављањем:
- ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 2. ЗЈН - Образац 8. конкурсне документације.
2.3. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
2.3.1. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – финансијски капацитет
- Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом за 2017. и 2018.годину или да нема евидентиран
ни један дан неликвидности у периоду од 27.05.2017.године до 28.05.2019.године (рачунајући до дана објаве позива
за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке ).
Доказ и начин доказивања:
Доказ: Извештај о бонитету-образац БОН-ЈОН за 2017. и 2018.годину или биланс стања и успеха за 2017. И
2018.годину или Потврда да понуђач нема евидентираних дана блокаде за период 27.05.2017.године до
28.05.2019.године која је издата од НБС Сектор за принудну наплату- Одељење за пријем, контролу и унос основа
и налога-Крагујевац (рачунајући до дана објаве позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке ).
2.3.2.Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – пословни капацитет

-Да је понуђач у периоду за претходне 2 (две) године, до датума објављивања позива за подношење понуда, извео
радове истоврсне предмету набавке :
-за партију број 1, у укупној вредности минимум: 746.488,00 динара без пдв-а;
-за партију број 2, у укупној вредности минимум: 226.236,00 динара без пдв-а;
-за партију број 3, у укупној вредности минимум: 2.500.010,00 динара без пдв-а;
-за партију број 4, у укупној вредности минимум: 262.734,00 динара без пдв-а.
Доказ и начин доказивања:

Доказ:Потврда о вредности изведених радова (Образац 10.) са називима наручиоца-инвеститора, контакт особе и
број телефона, са вредностима изведеним радовима истоврсним предмету набавке, за последње 2 (две) године, до
датума објављивања позива за подношење понуда. Потврда мора да буде оверена печатом и потписана од стране
одговорног лица понуђача. Подносилац понуде-понуђач дужан је да за сваког наведеног наручиоца-инвеститора
достави и одговарајући доказ, рачун или привремену или окончану ситуацију или потврду о извршеним радовима,
потписану и оверену од стране наручиоца или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити
вредност наведених радова.
2.3.3. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – кадровски капацитет
- Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – да у моменту предаје понуде има најмање
5 лица у радном односу, односно радно ангажована, и то :
-минимум 5 сертификована бравара-лимара за рад на висини- у радном односу или радно ангажоване;
Доказ и начин доказивања:
Доказ: За сертификоване браваре-лимаре: потребно је приложити уговоре о ангажовању ако није
запослен код понуђача на неодређено време или фотокопију радне књижице и М3А обрасца; копије
уверења за рад на висини;
2.3.4. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – технички капацитет
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-Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом:
-Да понуђач поседује теренско возило примерено предмету набавке-1 возило
Доказ и начин доказивања:
Доказ:Изјава на меморандуму понуђача да располаже довољним техничким капацитетом и/или копија
важеће саобраћајне дозволе, односно, ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као
власника возила, поред важеће саобраћајне дозволе, доставити и доказ о правном основу коришћења
возила ( уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила
и сл.), односно пописну листу од 31.12.2018.године или власнички лист или уговор о купопродаји или
уговор о закупу возила.
2.3.5. Други додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН
Потребно је да понуђач :
-достави гаранцију за радове који су предмет набавке , не краћу од 2 године
Доказ и начин доказивања:
Доказ:За радове који су предмет набавке, потребно је доставити писмену гаранцију не краћу од 2 године.

2.4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да
испуњава услове из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
2.5. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе
да испуњава услове из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4), а додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал
или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из
чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из
члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре –
Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом,
ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни. Уколико наручилац, на наведеним интернет страницама, надлежних органа, не пронађе наведене податке
на које се понуђач позива да су доступни, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у
писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није дата на
српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач 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.
Понуђач не може бити подобан за учешће у поступку јавне набавке ако је утврђено да је умешан у корупцију или
превару.
2.6. Напомена
Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН за учешће у јавној набавци које
наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може захтевати на увид од понуђача у оригиналу или
овереној копији су:
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН
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- Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН
- Доказ: 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.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН
- Доказ: 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
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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ПОГЛАВЉЕ III
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и поступак јавне набавке се води на српском
језику. Понуђач мора доставити понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда за учешће у поступку предметне јавне набавке мора да садржи, поред докумената којима се доказује
испуњеност обавезних и додатних услова, сходно ЗЈН и конкурсној документацији, и обавезно попуњене,
потписане и печатом оверене обрасце и то:
- Образац техничка спецификација ( по партијама) ………………..……………………… ........................... Образац 1.
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности ...... Образац 2.
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности (за подизвођача)
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу...................................................... Образац 2.1.
- Образац понуде .............................................................................................................................................. Образац 3.
- Образац модел уговора .................................................................................................................................. Образац 4.
- Образац структуре цене .................................................................................................................................. Образац 5.
- Образац трошкова припреме понуде.............................................................................................................. Образац 6.
- Образац изјаве о независној понуди................................................................................................................Образац 7.
- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН.................................................................... Образац 8.
- Образац изјаве о финансијским гаранцијама ............................................................................................... Образац 9.
- Образац потврде о вредности изведених радова.. ........................................................................................ Образац 10.
- Споразум о заједничком извршењу набавке (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду).
- Kао и друга документа уколико су захтевана техничком спецификацијом и конкурсном документацијом
3. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН
Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине,
б) да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
Изјаву дату на Обрасцу 8. сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред наведених
услова, понуђачи су дужни доставити (као саставни део понуде), уредно потписану од стране овлашћеног лица
понуђача и оверену печатом понуђача.
4. 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.
5. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,
14/15, 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може поднети 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 случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији или обрасцима који у потпуности и у
свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи
попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Пожељно је да свака страна понуде буде потписана и оверена печатом понуђача, осим оних образаца који су већ
оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
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Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне
документације.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљане коректором
или рукописом морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене, обавезне и додатне услове из конкурсне документације,
биће одбијена као неприхватљива.
6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца:
Здравствени центар Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар, са назнаком: "Понуда за јавну набавку р.бр. 10МВ/2019,
партија/партије број______ – не отварати”.
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Уколико последњи дан за достављања понуда буде нерадни дан, рок за достављање понуда биће првог наредног
радног дана.
Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 10.06.2019. године до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
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.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити
неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 10.06.2019. године у 11:00
часова, на адреси наручиоца.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.
8. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар Зајечар“, Расадничка бб,
19000 Зајечар, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку 10 МВ/2019, партија број___ - не отварати” или
„Допуна понуде за јавну набавку 10МВ/2019, партија број___ - не отварати” или
„Опозив понуде за јавну набавку 10МВ/2019, партија број___ - не отварати” или
„Измена и допуна понуде за јавну нбавку 10МВ/2019, партија број___ - не отварати”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача,
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
9. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће 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 :
http://www.zczajecar.com/.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Питања треба упутити на адресу: Здравствени центар Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар, са назнаком: "За јавну
набавку – питања за 10МВ/2019", послати факсом на тел. број: 019/421-164 или електронском поштом на адресу
javne.nabavke.zcz@gmail.com, сваког радног дана, од понедељка до петка, од 08:00 часова до 15:00 часова, лице за
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контакт за техничка питања дипл инж Зоран Доброта; за правна и економска питања-служба јавних набавки
телефон: 019/445-685.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном документацијом и
припремом понуде, није дозвољено.
10. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Трошкове превоза и ризик транспорта, материјала и радника до места извођења радова сноси изабрани понуђач.
Изабрани понуђач je обавезан да у било ком тренутку извођења радова, на захтев наручиоца, достави доказ о
пореклу уграђеног материјала.
Изабрани понуђач је у обавези да:
* по потписивању уговора наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова који су предмет
овог уговора, a који испуњава прописане услове за обављање тих послова;
* све предметне радове изведе у складу ca понудом и уговором, квалитетно, према техничкој документацији и
техничким условима, у складу ca важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима,
нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника;
* надлежним органима пријави почетак радова у законском року (за врсту радова за које je то законска обавеза);
* пре почетка извођења уговорених радова, предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење градилишта и
приступа градилишту;
* омогући вршење стручног надзора и поступи пo свим основаним примедбама и упутствима надзорног органа,
изузев оних којима се врши прекорачење његових овлашћења (стварање нових финансијских обавеза за Наручиоца,
промена уговорених рокова, измена техничке документације и сл.);
* строго се придржава мера заштите на раду, односно да у току извођења уговорених радова обезбеди безбедност
свих лица на градилишту, предузима све прописане мере техничке заштите и друге мере ради обезбеђења
сигурности радника, трећих лица, објекта, материјала, радова и опреме и да континуирано предузима мере
безбедности и заштите на раду и противпожарне заштите на градилишту у складу ca законом;
* евентуалне измене предметног захтева врши само уз претходну писмену сагласност Наручиоца;
* након изведених радова уклони ca градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад и очисти
градилиште;
* радове изврши у уговореном року;
* о завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца, a најдаље у року од три дана;
* поступи пo оправданим примедбама и захтевима Наручиоца и стручног надзора и о свом трошку отклони
недостатке на радовима, материјалу и опреми у погледу којих су стављене примедбе;
* отклони све евентуалне штете проузроковане током извођења радова Наручиоцу,
11. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда наручилац може, на сопствену иницијативу, или као
одговор на питање заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију.
Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити
обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе наручиоца и понуђача које су подлегале
претходном крајњем року за подношење понуда, подлећиће том продуженом крајњем року за подношење понуда.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Понуђач је дужан да у Обрасцу техничке спецификације (Образац 1.), у оквиру приложеног предмера и предрачуна
радова, по партијама, попуни по свим траженим позицијама, јединичне цене без пдв-а, укупне цене без пдв-а и
укупну понуђену цену без пдв-а, у супротном понуда ће бити одбијена неприхватљива .
ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде, по партијама (Образац 3.) наведе укупну понуђену цена без пдв-а, укупно
припадајући пдв и укупну понуђену цену са пдв-ом, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Износ укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу понуде мора бити једнак износу укупна понуђена цена
без пдв-а исказана у Обрасцу техничка спецификација-Рекапитулација.
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови понуђача које има приликом извођења радова, тако да наручилац
неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења, осигурања и др.
Цена, односно укупна вредност радова која су предмет јавне набавке исказују се у динарима. Понуде са ценама
исказаним у другој валути неће се узимати у разматрање.
Цена предметних радова дата је на паритету локације извођења радова, Здравствени центар Зајечар -објекти у
Зајечару.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву
цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
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Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих
њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
13. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Нема авансног плаћања.
Вредност изведених радова ће се обрачунавати на основу јединичних цена из усвојене понуде и стварно извдених
количина радова, утврђених приликом примопредаје извршених радова. Обавезно уз оверену привремену или
окончану ситуацију приложити и Записник о примопредаји радова, потписан од надзорног органа Наручиоца и
овлашћеног представника Извођача.
Плаћање изведених радова која су предмет ове набавке вршиће се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
службеног пријема исправних ситуација (привремених и окончане) на архиви Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.
Извођач се обавезује да на ситуацијама унесе број под којим је уговор заведен код Наручиоца.
Наручилац не издаје финансијске гаранције за плаћање.
14. РОК, МЕСТО И НАЧИН ИЗВРШЕЊА
Рок за извођење предметних радова који су обликовани по партијама је максимум 30 (тридесет) дана од дана
увођења извођача у посао, посебно за сваку од партија, од стране наручиоца. Уколико Понуђач у понуди искаже
дужи рок извршења предметне јавне набавке његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Место извођења радова је објекат наручиоца у Зајечару.
Понуђач може у присуству представника наручиоца да обиђе и изврши увид објекта на коме ће се обавити
радови, на локацији у Зајечару, сваког радног дана док тече рок за подношење понуда, у времену од 08:00 до
14:00 часова, лице за контакт дипл инж Зоран Доброта, телефон: 064/8477309.
15. ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Изабрани понуђач гарантује за квалитет изведених радова.
Гарантни рок за изведене радове је минимум 24 (двадесетчетири) месеца, почев од дана извршене комисијске
примопредаје изведених радова (потписивања Записника о приопредаји изведених радова). Уколико Понуђач у
понуди искаже краћи гарантни рок његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају да наручилац, након пријема изведених радова утврди да исти нису у складу са захтевима наведеним у
конкурсној документацији и спецификацији из прихваћене понуде, или да уграђени материјал има одређене
недостатке, испоставиће извођачу Записник о рекламацији са захтевом за отклањање утврђених недостатака или
замену новим предметним добрима.
16. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене, по партијама, као документа из поступка предметне
јавне набавке као и упутство за његово попуњавање.
Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део
конкурсне документације.
Образац структуре цене се саставља на Обрасцу 5. - табела I и II, који чини саставни део конкурсне документације,
а који је сачињен у складу са овим упутством.
Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I) и процентуално (табела II).
Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача;
Понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о извођењу радова. Наручилац не
сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.
Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац 3).
17. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави гаранције којима обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне
набавке и то:
а) за добро извршење посла (Образац 9.):
* Изјава понуђача о прихватању услова за издавање финансијске гаранције за добро извршење посла, бланко соло
менице, у висини од 10% укупне уговорене вредности (без пдв-а).
Уколико се Одлуком о додели уговора изабраном најповољнијем понуђачу додели уговор предметне јавне набавке,
обавезан је да уз потписан уговор или приликом закључења уговора, достави наручиоцу тражену финанасијску
гаранцију, прописно потписану и оверену бланко соло меницу, са пратећим меничним овлашћењем за њено
попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на износ од 10% вредности уговора (без пдв-а), са роком
важења који је 30 (тридесет) дана дужи од периода важења уговора.
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б) за отклањање грешака у гарантном року (Образац 9.):
* Изјава понуђача о прихватању услова за издавање финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном
року, бланко соло менице, у висини од 10% укупне уговорене вредности (без пдв-а).
Изабрани понуђач је у обавези да приликом примопредаје предметних добара , достави наручиоцу тражену
финанасијску гаранцију, прописно потписану и оверену бланко соло меницу, са пратећим меничним овлашћењем
за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на износ од 10% вредности уговора (без пдв-а), са
роком важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.
Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије, са Потврдом о
регистрацији менице од стране пословне банке, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења
регистра меница и овлашћења (Сл.гласник РС 56/11) НБС.
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, наручилац је овлашћен да
реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача. Уколико понуђач не достави средства финансијског
обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као
неприхватљива.
18. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. ЗЈН, односно
уколико понуђач наведе краћи рок или непрецизно одреди рок важења понуде иста ће се сматрати
неприхватљивом.
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.
19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, Образац 6.
конкурсне докуметације.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, исти ће понуђачу надокнадити
трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
20. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.
Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН наведене у Обрасцу 2.1. под
редним бројевима 1, 2, 3.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити
подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача
попуњену, потписану и печатом оверену наведену Изјаву (Образац 2.1.) из ове документације.
Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и
потписује понуђач.
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености
услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће
реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну
штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако тo лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколко добије претходну сагласност наручиоца.
21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети и група понуђача.
Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице
може учествовати у више заједничких понуда.
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Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН наведене
у Обрасцу 2, a додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.
У складу са чл. 81. ст. 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
22. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
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.
23. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
24. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка обликована је у 4 (четири ) партије.
25. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
„Најнижа понуђена цена“ .................................................... ............................................................................100 пондера
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом горе наведеног
критеријума најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
Оцењивање и рангирање понуда извршиће се према датој формули, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
Укупна понуђена цена без пдв-а, уписана у Обрасцу понуде:
Број пондера = (најнижа понуђена цена / понуђена цена конкретне понуде) х 100
Заокруживање добијених пондера врши се на две децимале.
26. 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
Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који
наведе краћи рок извођења радова.
Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене и исте рокове извођења радова, као најповољнија ће бити
оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.
27. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ
Ако понуђач нуди добра домаћег порекла и жели да оствари предност, сходно члану 86. ЗЈН, мора поднети доказпотврду о домаћем пореклу робе, коју издаје Привредна комора Србије ("Сл. гласник РС" бр. 33/2013). Уколико је
понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА, домаће порекло робе доказује уверењем које је издала
Привредна комора земље понуђача или писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.
28. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у
потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење
понуда.
2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из
техничке спецификације .
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3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која
је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
29. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
Битни недостаци понуде су:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
није могуће упоредити је са другим понудама.

или

30. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА И
ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити, или
дозволити промене у понуди.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену
критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива
учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне
набавке.
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.
31. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. ЗЈН
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак
који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
32. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговра у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана
јавног отварања понуда.
33. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са најповољнијим понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити
уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора
(одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да
приступи закључењу уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној набавци.
У случају одустајања од закључења уговора, наручилац има право да закључи уговор о набавци са следећим
најповољнијим понуђачем на утврђеној ранг листи.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
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1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих
је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,
односно у наредних шест месеци.
34. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити
исправни подаци:
*
Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: http/www.poreskauprava.gov..rs. Посредством државног органа
Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.
*
Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет
адреса: http/www.sepa.gov.rs (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,
Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: http:www.merz.gov.rs).
*
Заштити при запошлљавањи, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,
Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: http/www.minrzs.gov.rs
35. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити
доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени
приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни
регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима
понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану
реч "ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача
да уклони ознаку поверљивости. Понуђач то чини тако што његов представник изнад ознаке поверљивости напише
"ОПОЗИВ", упише датум, време и потпише се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову
понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума
и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за
отварање понуда.
36. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу
уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на Е- mail адресу:
javne.nabavke.zcz@gmail.com или факсом на број 019/421-164 или препорученом пошиљком са повратницом на
адресу: Здравствени центар Зајечар,Расадничка бб, 19000 Зајечар.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико ЗЈН није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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 (три) 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 недостатке и неправилности,
а наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима 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 подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или Одлуке о обустави поступка јавне набавке из
члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке а у складу са одредбама
члана 150. ЗЈН. Уколико наручилац одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права, дужан је да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у
поступку јавне набавке
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 који је наведен у члану 149. став 3 и 4 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара, на број
жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне
набавке поводом које се подноси захтев, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник:буџет Републике Србије; назив уплатиоца, односно
назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис овлашћеног лица банке;
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети на интернет
страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН.
37. ОСТАЛО
За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.29/13, 104/13, 86/15), као и остали
подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке.
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ПОГЛАВЉЕ IV
ОБРАСЦИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
БРАВАРСКО-ЛИМАРСКИХ РАДОВА, ПО ПАРТИЈАМА,
НА ОБЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА И ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗАЈЕЧАР, ЗАЈЕЧАР
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Образац 1.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности бр.10МВ/2019, партија број 1

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок, место извршења, евентулне додатне услуге и слично

Партија број 1

Предмер и предрачун
браварско-лимарских радова на објекту Дома здравља у Зајечару
(материјал обезбеђује извођач )

Р.б.

Опис позиција

I.ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1. Израда и монтажа корита у чеоним странама, парцијално,у
укупној дужини 157 метара.
Материјал:
-поцинковани пластифицирани лим браон боје,
дебљине 0,55мм у ролни 1,00х160 м
-силиконски кит универзални: 10 туби
-поп- нитне 4 х 12мм: 500 комада
2.

3.

Јед. цена
без пдв-а

Укупна цена
без пдв-а

Ј.м.

Количина

м2

157

м2

175

х

_________ = ___________________

м2

28,75

х

_________ = _____________________

х

________

= ____________________

Израда и монтажа самплекса испод корита на чеоним
странама у дужини од 175 метара.
Материјал:
-поцинковани пластифицирани лим браон боје,
дебљине 0,55мм у таблама 1,00х 2,0 м: 25 комада
-силиконски кит универзални: 3 тубе
Израда и монтажа корита (ка прузи ), развијене ширине
125 цм у дужини од 23,00 метара.
Материјал:
-поцинковани пластифицирани лим браон боје,
дебљине 0,55мм у таблама 1,25х2,0 м: 13 комада
-силиконски кит универзални: 4 тубе
-поп- нитне 4 х 12мм: 250 комада

4.

Израда и монтажа атике ( ка прузи ), развијене ширине
1,20 м у дужини од 26 метара.
Материјал:
-поцинковани пластифицирани лим браон боје,
дебљине 0,55мм у таблама 1,25х2,0 м: 13 комада
-силиконски кит универзални: 3 тубе
-поп- нитне 4 х 12мм: 100 комада
-брзомонтирајући типлови 6х60мм: 100 комада
м2
31,20
х
________ = ______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Укупно без ПДВ-а:
ПДВ ___%:
Лимарски радови
Укупно са ПДВ-ом:

___________________________________________________________________________________________________
II.РАД РАДНЕ СНАГЕ
1.
Рад КВ бравара-лимара

дан _____
х
_______ = ______________________
Укупно без ПДВ-а:___________
ПДВ ___%:__________
Рад радне снаге
Укупно са ПДВ-ом:__________
____________________________________________________________________________________________________________________________
1.РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
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I.ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
II.РАД РАДНЕ СНАГЕ :
Укупно без ПДВ-а:
ПДВ __%:
Партија 1, ДОМ ЗДРАВЉА
Укупно са ПДВ-ом:

_________________ динара
_________________ динара
_________________ динара
_________________ динара
_________________ динара

____________________________________________________________________________________________________________________________

Износ Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Рекапитулацији из Обрасца техничке спецификације за партију 1
(Образац 1.) мора бити једнак износу уписаном у Обрасцу понуде за партију 1(Образац 3.) у реду: Укупна
понуђена цена без пдв-а.
Понуђач је дужан да у Обрасцу техничке спецификације за партију 1(Образац 1.), у оквиру приложеног предмера и
предрачуна радова, попуни по свим траженим позицијама, јединичне цене без пдв-а, укупне цене без пдв-а и
укупну понуђену цену без пдв-а, у супротном понуда ће бити одбијена неприхватљива .
Место извођења радова је објекат наручиоца-Дом здравља у Зајечару.
Извођач се обавезује да ради извођења радова који су предмет овог уговора, обезбеди радну снагу, материјал,
машинску, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора
Извођач се обавезује да изведе радове према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву
наручиоца и према техничким условима из конкурсне документације. Наведене количине представљају просечну
годишњу потребу за предметним радовима (оквирне потребне) и у зависности од потреба наручиоца може доћи до
повећања или смањена потреба за количинама наведеним у техничкој спецификацији, у односу на дате количине .
Понуђач може у присуству представника наручиоца да обиђе и изврши увид објекта на којима ће се обавити
радови, на локацији у Зајечару, сваког радног дана док тече рок за подношење понуда, у времену од 08:00 до
14:00 часова, лице за контакт дипл инж Зоран Доброта, телефон: 064/8477309.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 1.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности бр.10МВ/2019, партија број 2

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок, место извршења, евентулне додатне услуге и слично
Партија број 2

Предмер и предрачун
браварско-лимарских радова на објекту Главне болнице у Зајечару
(материјал обезбеђује извођач )

Р.б.

Опис позиција

Ј.м.

I.ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1. Сечење кровног покривача од панелног лима,у дужини од
40 метара.
Материјал:
-резна плоча за метал Ø 230мм: 10 комада
2.

3.

4.

Јед. цена
без пдв-а

Количина

Укупна цена
без пдв-а

м

40

х

__________

= ____________________

м

40

х

________

= ____________________

м

40

х

________ = ____________________

Демонтажа старих, припрема и уградња нових олучних
хоризонтала у дужини од 40 метара.
Материјал:
-поцинковани лим , дебљине 0,55мм
димензија табле 1,25х 2,0 мм: 10 табли
-калај грађевински: 2,0 кг

Демонтажа старог и припрема новог самплекса са
уградњом дрвених штафни због причвршћивања лима у
укупној дужини од 40,00 метара.
Материјал:
-поцинковани лим , дебљине 0,55мм
димензија табле 1,25х 2,0 мм: 6 табли
-калај грађевински: 0,5 кг
-поп- нитне 4 х 12мм: 50 комада
-ексери крупни : 3 кг
-дрвена штафна 5х8 цм: 40,00 м
-силиконски кит универзални: 2 тубе
Демонтажа старе, припрема и монтажа нове олучне
вертикале пресека 12 х 12 цм и дужине 20 метара.
Материјал:
-поцинковани лим, дебљине 0,55мм
димензија табле 1,25х2,0 мм: 4 таблe
-калај грађевински: 0,5 кг
-брзомонтирајући типлови 6x60мм: 100 комада

5. Поправка постојећих лимених опшивки на крову.
Материјал:
-поп- нитне 4 х 12мм: 100 комада
-силиконски кит универзални: 4 тубе

м

20

х

_______ = ____________________

м

5

х

_______ = ____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
Укупно без ПДВ-а: ________
ПДВ __%: _________
Лимарски радови
Укупно са ПДВ-ом: _________

___________________________________________________________________________________________________
II.РАД РАДНЕ СНАГЕ
1. Рад КВ бравара-лимара

х
_______ = ______________________
Укупно без ПДВ-а:________
ПДВ __%: ______
Рад радне снаге
Укупно са ПДВ-ом:__________
____________________________________________________________________________________________________________________________
1.РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
дан

____

I.ЛИМАРСКИ РАДОВИ: _________________ динара
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II.РАД РАДНЕ СНАГЕ : _________________ динара
Укупно без ПДВ-а: _________________ динара
ПДВ __%: _________________ динара
Партија 2, ГЛАВНА БОЛНИЦА Укупно са ПДВ-ом: _________________ динара
____________________________________________________________________________________________________________________________

Износ Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Рекапитулацији из Обрасца техничке спецификације за партију 2
(Образац 1.) мора бити једнак износу уписаном у Обрасцу понуде за партију 2 (Образац 3.) у реду Укупна
понуђена цена без пдв-а.
Понуђач је дужан да у Обрасцу техничке спецификације за партију 2 (Образац 1.), у оквиру приложеног предмера
и предрачуна радова, попуни по свим траженим позицијама, јединичне цене без пдв-а, укупне цене без пдв-а и
укупну понуђену цену без пдв-а, у супротном понуда ће бити одбијена неприхватљива .
Место извођења радова је објекат наручиоца –Главна болничка зграда ,у Зајечару.
Извођач се обавезује да ради извођења радова који су предмет овог уговора, обезбеди радну снагу, материјал,
машинску, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора
Извођач се обавезује да изведе радове према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву
наручиоца и према техничким условима из конкурсне документације. Наведене количине представљају просечну
годишњу потребу за предметним радовима (оквирне потребне) и у зависности од потреба наручиоца може доћи до
повећања или смањена потреба за количинама наведеним у техничкој спецификацији, у односу на дате количине .
Понуђач може у присуству представника наручиоца да обиђе и изврши увид објекта на којима ће се обавити
радови, на локацији у Зајечару, сваког радног дана док тече рок за подношење понуда, у времену од 08:00 до
14:00 часова, лице за контакт дипл инж Зоран Доброта, телефон: 064/8477309.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 1.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности бр.10МВ/2019, партија број 3

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок, место извршења, евентулне додатне услуге и слично
Партија број 3

Предмер и предрачун
браварско-лимарских радова на објекту палијативне неге у Зајечару
(материјал обезбеђује извођач )

Р.б.

Опис позиција

Ј.м.

I.ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1. Израда металне двоводне кровне конструкције основе 22х22м.
Материјал:
-црна челична цев профила 50/50/2 мм: 1400м
-резна плоча за метал Ø230 мм: 20 ком
-рутилна електрода за заваривање 2,5 мм : 15 кг
-основна фарба за метал на нитро бази: 25 кг
-завршна фарба за метал на нитро бази: 25кг
-разређивач за фарбу нитро: 20 л
м2
2.

3.

4.

5.

Јед. цена
без пдв-а

Количина

484

Укупна цена
без пдв-а

х

________

= __________________

= __________________

Покривање конструкције и затварање бочних страна ТР лимом.
Материјал:
-ТР лим 35/160 поцинкован пластифициран:
табла 12,00 х 1,04 м: 44 комада
табла 2,00 х 1,04 м:22 комада
-самоурезујући вијак 6,3 х 3,8мм: 3.200 комада
(са подлошком и гумицом )

м2

600

х

________

Опшивка калканских зидова пратећим опшивкама
поцинкованим пластифицираним равним лимом.
Материјал:
-раван поцинковани пласт. лим , браон боје, табла
димензије 1,25х 2,00 м: 2 ком

м2

2,50

х

_______ =

___________________

Демонтажа старих, припрема и монтажа нових олучних
хоризонтала у дужини од 44,00 м.
Материјал:
-раван поцинковани пласт.лим, браон боје,табла
димензије 1,25х2,0 мм: 6 ком

м2

15

х

________ =

_____________________

Ø

х

Ø

Демонтажа и поновна монтажа истих вертикалних олука
у дужини од 24,00 м.

м

=

Ø

____________________________________________________________________________________________________________________________
Укупно без ПДВ-а: ________
ПДВ ___%:________
Лимарски радови
Укупно са ПДВ-ом: ________

___________________________________________________________________________________________________
II.РАД РАДНЕ СНАГЕ
1. Рад КВ бравара-лимара

х
_______ = ____________________
Укупно без ПДВ-а: _________
ПДВ ___%: ________
Рад радне снаге
Укупно са ПДВ-ом: __________
____________________________________________________________________________________________________________________________
1.РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
дан

____

I.ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
II.РАД РАДНЕ СНАГЕ :
Укупно без ПДВ-а:
ПДВ ___%:
Партија 3, ПАЛИЈАТИВНА НЕГА Укупно са ПДВ-ом:

_________________ динара
_________________ динара
_________________ динара
_________________ динара
_________________ динара
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____________________________________________________________________________________________________________________________

Износ Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Рекапитулацији из Обрасца техничке спецификације за партију 3
(Образац 1.) мора бити једнак износу уписаном у Обрасцу понуде за партију 3(Образац 3.) у реду Укупна
понуђена цена без пдв-а.
Понуђач је дужан да у Обрасцу техничке спецификације за партију 3(Образац 1.), у оквиру приложеног предмера и
предрачуна радова, попуни по свим траженим позицијама, јединичне цене без пдв-а, укупне цене без пдв-а и
укупну понуђену цену без пдв-а, у супротном понуда ће бити одбијена неприхватљива .
Место извођења радова је објекат наручиоца-служба палијативне неге, у Зајечару.
Извођач се обавезује да ради извођења радова који су предмет овог уговора, обезбеди радну снагу, материјал,
машинску, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора
Извођач се обавезује да изведе радове према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву
наручиоца и према техничким условима из конкурсне документације. Наведене количине представљају просечну
годишњу потребу за предметним радовима (оквирне потребне) и у зависности од потреба наручиоца може доћи до
повећања или смањена потреба за количинама наведеним у техничкој спецификацији, у односу на дате количине .
Понуђач може у присуству представника наручиоца да обиђе и изврши увид објекта на којима ће се обавити
радови, на локацији у Зајечару, сваког радног дана док тече рок за подношење понуда, у времену од 08:00 до
14:00 часова, лице за контакт дипл инж Зоран Доброта, телефон: 064/8477309.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 1.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности бр.10МВ/2019, партија број 4

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок, место извршења, евентулне додатне услуге и слично

Партија број 4

Предмер и предрачун
браварско-лимарских радова на објекту Дома здравља-купола амфитеатра у Зајечару
(материјал обезбеђује извођач )

Р.б.

Опис позиција

Ј.м.

I.ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1. Израда металне кровне конструкције од црних челичних цеви
пресека 40/40/2, димензија у основи 12,50 х 3,80 м.
Материјал:
-црна челична цев профила 40/40/2 мм: 72 м
-резна плоча за метал Ø230 мм: 3 ком
-рутилна електрода за заваривање 2,5 мм : 3 кг
-основна фарба за метал на нитро бази: 6 кг
-завршна фарба за метал на нитро бази: 6 кг
-разређивач за фарбу нитро: 5 л
м2
2.

3.

47,50

х

Јед. цена
без пдв-а

Укупна цена
без пдв-а

________

= _________________

= _________________

Покривање конструкције и затварање бочних страна
ТР лимом 35/160.
Материјал:
- пластифицирани поцинковани ТР лим 35/160:
димензија табле 1,04 х3,80 м: 15 комада
-самоурезујући вијак 6,30 х 3,8мм: 250 комада
(са гумицом и подлошком)

м2

60,00

х

________

Силиконирање врха куполе.
Материјал:
-универзални силиконски кит: 4 тубе

м

10,00

х

________ =

4. Поправка састава на кориту дужине 42,00 м.
Материјал:
-поцинковани пласт. равни лим, дебљине 0,50мм:2 табле
-универзални силиконски кит : 8 туби
-поп-нитне 4 х 12 мм:450 комада
-брзомонтирајући типлови 6 х 60 мм: 20 комада
5.

Количина

Поправка штуцни на кориту
Материјал:
-универзални силиконски кит : 3 тубе
-поп-нитне 4 х 12 мм:50 комада

_________________

м

42,00

х

_______ =

_________________

ком

3,00

х

________ = _________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
Укупно без ПДВ-а: _________
ПДВ __%: _________
Лимарски радови
Укупно са ПДВ-ом: _________

___________________________________________________________________________________________________
II.РАД РАДНЕ СНАГЕ
1. Рад КВ бравара-лимара

х
_______ = ___________________
Укупно без ПДВ-а: _________
ПДВ___%: _______
Рад радне снаге
Укупно са ПДВ-ом: __________
____________________________________________________________________________________________________________________________
1.РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
дан

____
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I.ЛИМАРСКИ РАДОВИ: _________________ динара
II.РАД РАДНЕ СНАГЕ : _________________ динара
Укупно без ПДВ-а: _________________ динара
ПДВ __%: _________________ динара
Партија 4, ДОМ ЗДРАВЉА-КУПОЛА АМФИТЕАТРА Укупно са ПДВ-ом: _________________ динара
____________________________________________________________________________________________________________________________

Износ Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Рекапитулацији из Обрасца техничке спецификације за партију 4
(Образац 1.) мора бити једнак износу уписаном у Обрасцу понуде за партију 4 (Образац 3.) у реду Укупна
понуђена цена без пдв-а.
Понуђач је дужан да у Обрасцу техничке спецификације за партију 4 (Образац 1.), у оквиру приложеног предмера
и предрачуна радова, попуни по свим траженим позицијама, јединичне цене без пдв-а, укупне цене без пдв-а и
укупну понуђену цену без пдв-а, у супротном понуда ће бити одбијена неприхватљива .
Место извођења радова је објекат наручиоца-Дом здравља (купола амфитеатра ) у Зајечару.
Извођач се обавезује да ради извођења радова који су предмет овог уговора, обезбеди радну снагу, материјал,
машинску, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Извођач се обавезује да изведе радове према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву
наручиоца и према техничким условима из конкурсне документације. Наведене количине представљају просечну
годишњу потребу за предметним радовима (оквирне потребне) и у зависности од потреба наручиоца може доћи до
повећања или смањена потреба за количинама наведеним у техничкој спецификацији, у односу на дате количине .
Понуђач може у присуству представника наручиоца да обиђе и изврши увид објекта на којима ће се обавити
радови, на локацији у Зајечару, сваког радног дана док тече рок за подношење понуда, у времену од 08:00 до
14:00 часова, лице за контакт дипл инж Зоран Доброта, телефон: 064/8477309.

Овлашћено лице понуђача
__________________________________

У
Датум:

М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 2.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15) под пуном моралном, материјалном
и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________________________________________________________
из_______________________________________________________________________________________________,
Адреса: __________________________________________________________________________________________,
Матични број: _________________________________,
ПИБ__________________________________________,
испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, утврђене конкурсном документацијом за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности р.бр. ЈН-МВ 10/2019, за набавку радова – Браварско-лимарски радови за
потребе Дома здравља и опште болнице Здравственог центра Зајечар у Зајечару, партија/партије број______ и то да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; (чл. 75. ст. 1. тач.1) ЗЈН
2)
он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; (чл. 75. ст.1. тач. 2) ЗЈН
3)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији; (чл. 75. ст.1. тач. 4) ЗЈН
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под
редним бројевима 1, 2, 3.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
м.п.

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју
примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача појединачно.
Уколико наручилац захтева наведени докази се морају доставити у складу са чланом 79. став 2. ЗЈН.
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Образац 2.1.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15) под пуном моралном, материјалном
и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач ______________________________________________________________________________________
из ______________________________________________________________________________________________,
Адреса: _________________________________________________________________________________________,
Матични број: __________________________________,
ПИБ___________________________________________,
испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, утврђене конкурсном документацијом за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности р.бр. ЈН-МВ 10/2019, за набавку радова – Браварско-лимарски радови
потребе Дома здравља и опште болнице Здравственог центра Зајечар у Зајечару, партија/партије број _______, и то
да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; (чл. 75. ст. 1.тач. 1) ЗЈН
2)
он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; (чл. 75.ст. 1. тач. 2) ЗЈН
3)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији; (чл. 75.ст. 1. тач. 4) ЗЈН

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
м.п.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
подизвођача
м.п.

Напомена:
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од
стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач
наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача).
Уколико наручилац захтева наведени докази се морају доставити у складу са чланом 79. став 2. ЗЈН.
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Образац 3.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку браварско-лимарских радова на објекту Дома здравља у Зајечару
Партија број 1
ЈН-МВ 10/2019

Понуда бр. ______________ од ______________ 2019. године

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________________________________________
Матични број: _____________________________________

ПИБ: _______________________________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________________________________
Особа за контакт: __________________________________

E-mail: ______________________________________

Број телефона: ____________________________________

Телефакс: ____________________________________

Број рачуна понуђача: _____________________________

Уписан у регистар понуђача (заокружити):

Статус: (заокружити)
а) велико предузеће

б) средње предузеће

Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем:

в) мало предузеће

да

не

г) физичко лице

В) заједничка понуда

Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):
1. Подизвођач: _________________________________________ адреса _____________________________________,
матични број:__________________, ПИБ:__________________, овлашћено лице: ____________________________,
број телефона: _________________, е-mail:_________________, број рачуна: ________________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
2. Подизвођач: ___________________________________________ адреса ___________________________________,
матични број:_________________, ПИБ:_____________________, овлашћено лице: __________________________,
број телефона: ________________ е-mail:____________________, број рачуна: _______________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : __________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
3. Подизвођач: __________________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_________________, ПИБ:____________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:___________________, број рачуна: _______________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : __________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од
50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности
које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
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Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):
1.__________________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail: __________________________________,
овлашћено лице: ____________________________________, број рачуна : __________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
2. __________________________________________________, адреса:______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail: __________________________________,
овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
3. __________________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: __________________________________________, е-mail: _________________________________,
овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Р.
бр.

Предмет јавне набавке

Укупна цена
без пдв-а

БРАВАРСКО-ЛИМАРСКИ РАДОВИ
НА ОБЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА У ЗАЈЕЧАРУ, ПАРТИЈА 1

1.

БРАВАРСКО-ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Укупна понуђена цена без пдв-а:

Укупно припадајући пдв:
(ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима)
Укупна понуђена цена са пдв-ом:

Комерцијално технички услови понуде:
Цена: Цена предметних радова дата је на локацији извођења радова – Дом здравља у Зајечару.
Понуђач мора да попуни цене за тражене позиције, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови понуђача које има приликом извођења радова, тако да
наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења,
осигурања и др.
Цена, односно укупна вредност радова који су предмет јавне набавке исказују се у динарима.
Износ Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу понуде за партију 1 мора бити једнак износу
Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу техничка спецификација за партију 1 Рекапитулација.
Напомена: ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима.
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Рок важења понуде: (попунити) _____ дана (минимум 30) од дана отварања понуда.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде или краћи понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Рок извођења радова: (попунити) _____ дана (максимум 30) од дана увођења извођача у посао од стране
наручиоца.
Место извођења радова: Објекат наручиоца-Дом здравља у Зајечару.
Рок и начин плаћања: Плаћање изведених радова која су предмет ове набавке вршиће се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправних ситуација (привремених и окончане) на архиви
Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.
Потврда о вредности изведених радова (Образац 10): _____________________ динара, без пдв-а (попунити)
Гарантни рок за изведене радове: (попунити) _______ месеца (минимум 24 месеца).
Понуђач даје гарантни рок за изведене радове почев од дана извршене комисијске примопредаје изведених
радова.
Напомена понуђача, погодности, остало - (понуђач нема обавезу да попуни):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

______________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 3.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку браварско-лимарских радова на објекту главне болничке зграде у Зајечару
Партија број 2
ЈН-МВ 10/2019

Понуда бр. ______________ од ______________ 2019. године

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________________________________________
Матични број: _____________________________________

ПИБ: _______________________________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________________________________
Особа за контакт: __________________________________

E-mail: ______________________________________

Број телефона: ____________________________________

Телефакс: ____________________________________

Број рачуна понуђача: _____________________________

Уписан у регистар понуђача (заокружити):

Статус: (заокружити)
а) велико предузеће

б) средње предузеће

Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем:

в) мало предузеће

да

не

г) физичко лице

В) заједничка понуда

Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):
1. Подизвођач: _________________________________________ адреса _____________________________________,
матични број:__________________, ПИБ:__________________, овлашћено лице: ____________________________,
број телефона: _________________, е-mail:_________________, број рачуна: ________________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
2. Подизвођач: ___________________________________________ адреса ___________________________________,
матични број:_________________, ПИБ:_____________________, овлашћено лице: __________________________,
број телефона: ________________ е-mail:____________________, број рачуна: _______________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : __________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
3. Подизвођач: __________________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_________________, ПИБ:____________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:___________________, број рачуна: _______________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : __________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од
50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности
које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
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Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):
1.__________________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail: __________________________________,
овлашћено лице: ____________________________________, број рачуна : __________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
2. __________________________________________________, адреса:______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail: __________________________________,
овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
3. __________________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: __________________________________________, е-mail: _________________________________,
овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Р.
бр.

Предмет јавне набавке

Укупна цена
без пдв-а

БРАВАРСКО-ЛИМАРСКИ РАДОВИ
НА ОБЈЕКТУ ГЛАВНЕ БОЛНИЧКЕ ЗГРАДЕ У ЗАЈЕЧАРУ,
ПАРТИЈА 2

1.

БРАВАРСКО-ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Укупна понуђена цена без пдв-а:

Укупно припадајући пдв:
(ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима)
Укупна понуђена цена са пдв-ом:

Комерцијално технички услови понуде:
Цена: Цена предметних радова дата је на локацији извођења радова – објекат главне болничке зграде у
Зајечару.
Понуђач мора да попуни цене за тражене позиције, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови понуђача које има приликом извођења радова, тако да
наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења,
осигурања и др.
Цена, односно укупна вредност радова која су предмет јавне набавке исказују се у динарима.
Износ Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу понуде за партију 2 мора бити једнак износу
Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу техничка спецификација за партију 2-
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Рекапитулација.
Напомена: ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима.
Рок важења понуде: (попунити) _____ дана (минимум 30) од дана отварања понуда.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде или краћи понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Рок извођења радова: (попунити) _____ дана (максимум 30) од дана увођења извођача у посао од стране
наручиоца.
Место извођења радова: Објекат наручиоца-главна болничка зграда у Зајечару.
Рок и начин плаћања: Плаћање изведених радова која су предмет ове набавке вршиће се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправних ситуација (привремених и окончане) на архиви
Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.
Потврда о вредности изведених радова (Образац 10): _____________________ динара, без пдв-а (попунити)
Гарантни рок за изведене радове: (попунити) _______ месеца (минимум 24 месеца).
Понуђач даје гарантни рок за изведене радове почев од дана извршене комисијске примопредаје изведених
радова.
Напомена понуђача, погодности, остало - (понуђач нема обавезу да попуни):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

______________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 3.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку браварско-лимарских радова на објекту одељења за палијативну негу у Зајечару
Партија број 3
ЈН-МВ 10/2019

Понуда бр. ______________ од ______________ 2019. године

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________________________________________
Матични број: _____________________________________

ПИБ: _______________________________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________________________________
Особа за контакт: __________________________________

E-mail: ______________________________________

Број телефона: ____________________________________

Телефакс: ____________________________________

Број рачуна понуђача: _____________________________

Уписан у регистар понуђача (заокружити):

Статус: (заокружити)
а) велико предузеће

б) средње предузеће

Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем:

в) мало предузеће

да

не

г) физичко лице

В) заједничка понуда

Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):
1. Подизвођач: _________________________________________ адреса _____________________________________,
матични број:__________________, ПИБ:__________________, овлашћено лице: ____________________________,
број телефона: _________________, е-mail:_________________, број рачуна: ________________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
2. Подизвођач: ___________________________________________ адреса ___________________________________,
матични број:_________________, ПИБ:_____________________, овлашћено лице: __________________________,
број телефона: ________________ е-mail:____________________, број рачуна: _______________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : __________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
3. Подизвођач: __________________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_________________, ПИБ:____________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:___________________, број рачуна: _______________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : __________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од
50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности
које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
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Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):
1.__________________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail: __________________________________,
овлашћено лице: ____________________________________, број рачуна : __________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
2. __________________________________________________, адреса:______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail: __________________________________,
овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
3. __________________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: __________________________________________, е-mail: _________________________________,
овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Р.
бр.

Предмет јавне набавке

Укупна цена
без пдв-а

БРАВАРСКО-ЛИМАРСКИ РАДОВИ
НА ОБЈЕКТУ ПАЛИЈАТИВНЕ НЕГЕ У ЗАЈЕЧАРУ, ПАРТИЈА 3

1.

БРАВАРСКО-ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Укупна понуђена цена без пдв-а:

Укупно припадајући пдв:
(ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима)
Укупна понуђена цена са пдв-ом:

Комерцијално технички услови понуде:
Цена: Цена предметних радова дата је на локацији извођења радова – одељење палијативне неге у Зајечару.
Понуђач мора да попуни цене за тражене позиције, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови понуђача које има приликом извођења радова, тако да
наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења,
осигурања и др.
Цена, односно укупна вредност радова која су предмет јавне набавке исказују се у динарима.
Износ Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу понуде за партију 3 мора бити једнак износу
Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу техничка спецификација за партију 3Рекапитулација.
Напомена: ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима.
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Рок важења понуде: (попунити) _____ дана (минимум 30) од дана отварања понуда.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде или краћи понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Рок извођења радова: (попунити) _____ дана (максимум 30) од дана увођења извођача у посао од стране
наручиоца.
Место извођења радова: Објекат наручиоца-објекат службе за палијативну негу у Зајечару.
Рок и начин плаћања: Плаћање изведених радова која су предмет ове набавке вршиће се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправних ситуација (привремених и окончане) на архиви
Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.
Потврда о вредности изведених радова (Образац 10): _____________________ динара, без пдв-а (попунити)
Гарантни рок за изведене радове: (попунити) _______ месеца (минимум 24 месеца).
Понуђач даје гарантни рок за изведене радове почев од дана извршене комисијске примопредаје изведених
радова.
Напомена понуђача, погодности, остало - (понуђач нема обавезу да попуни):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

______________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 3.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку браварско-лимарских радова на објекту Дома здравља (купола амфитеатра ) у Зајечару
Партија број 4
ЈН-МВ 10/2019

Понуда бр. ______________ од ______________ 2019. године

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________________________________________
Матични број: _____________________________________

ПИБ: _______________________________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________________________________
Особа за контакт: __________________________________

E-mail: ______________________________________

Број телефона: ____________________________________

Телефакс: ____________________________________

Број рачуна понуђача: _____________________________

Уписан у регистар понуђача (заокружити):

Статус: (заокружити)
а) велико предузеће

б) средње предузеће

Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем:

в) мало предузеће

да

не

г) физичко лице

В) заједничка понуда

Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):
1. Подизвођач: _________________________________________ адреса _____________________________________,
матични број:__________________, ПИБ:__________________, овлашћено лице: ____________________________,
број телефона: _________________, е-mail:_________________, број рачуна: ________________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
2. Подизвођач: ___________________________________________ адреса ___________________________________,
матични број:_________________, ПИБ:_____________________, овлашћено лице: __________________________,
број телефона: ________________ е-mail:____________________, број рачуна: _______________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : __________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
3. Подизвођач: __________________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_________________, ПИБ:____________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:___________________, број рачуна: _______________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : __________________________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од
50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности
које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
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Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):
1.__________________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail: __________________________________,
овлашћено лице: ____________________________________, број рачуна : __________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
2. __________________________________________________, адреса:______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail: __________________________________,
овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
3. __________________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________,
особа за контакт: __________________________________________, е-mail: _________________________________,
овлашћено лице: _____________________________________, број рачуна : _________________________________.
Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Р.
бр.

Предмет јавне набавке

Укупна цена
без пдв-а

БРАВАРСКО-ЛИМАРСКИ РАДОВИ
НА ОБЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА (купола амфитеатра ) У
ЗАЈЕЧАРУ, ПАРТИЈА 4

1.

БРАВАРСКО-ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Укупна понуђена цена без пдв-а:

Укупно припадајући пдв:
(ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима)
Укупна понуђена цена са пдв-ом:

Комерцијално технички услови понуде:
Цена: Цена предметних радова дата је на локацији извођења радова – Дом здравља (купола амфитеатра )у
Зајечару.
Понуђач мора да попуни цене за тражене позиције, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови понуђача које има приликом извођења радова, тако да
наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења,
осигурања и др.
Цена, односно укупна вредност радова која су предмет јавне набавке исказују се у динарима.
Износ Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу понуде за партију 4 мора бити једнак износу
Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу техничка спецификација за партију 4-
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Рекапитулација.
Напомена: ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима.
Рок важења понуде: (попунити) _____ дана (минимум 30) од дана отварања понуда.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде или краћи понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Рок извођења радова: (попунити) _____ дана (максимум 30) од дана увођења извођача у посао од стране
наручиоца.
Место извођења радова: Објекат наручиоца-Дом здравља (купола амфитеатра ) у Зајечару.
Рок и начин плаћања: Плаћање изведених радова која су предмет ове набавке вршиће се у року од 45
(четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправних ситуација (привремених и окончане) на архиви
Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.
Потврда о вредности изведених радова (Образац 10): _____________________ динара, без пдв-а (попунити)
Гарантни рок за изведене радове: (попунити) _______ месеца (минимум 24 месеца).
Понуђач даје гарантни рок за изведене радове почев од дана извршене комисијске примопредаје изведених
радова.
Напомена понуђача, погодности, остало - (понуђач нема обавезу да попуни):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

______________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 4.
/Образац модела уговора копирати и попуњавати за сву партију посебно/

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач мора у целини да попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди.
Здравствени центар Зајечар
Расадничка бб, 19000 Зајечар
кога заступа вд директор др Мирослав Стојановић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
_______________________________________________________________________________________
(Назив понуђача)
______________________________________________________________________________________
(Адреса понуђача)
_______________________________________________________________________________________
(Лице овлашћено за потписивање уговора)
(у даљем тексту: Извођач)
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи Понуђачи из групе понуђача одговарају
неограничено солидарно према Наручиоцу)

Подаци о Наручиоцу:

Подаци о Извођачу: (попунити)

ПИБ:

ПИБ:

Матични број:

Матични број:

Број рачуна:

Број рачуна:

Е- mail:

Е- mail:

Телефон: 019/423-301

Телефон:

Телефакс: 019/421-164

Телефакс:

Јавна набавка мале вредности р. бр: ЈН-MВ 10/2019, партија број____ – Браварско-лимарски радови потребе Дома
здравља
и
опште
болнице
Здравственог
центра
Зајечар
у
Зајечару_________________________________________________________________(назив партије попуњава понуђач).
Број и датум одлуке о додели уговора: _________ од ________ 2019. године
Понуда изабраног најповољнијег понуђача бр. ________ од _________ 2019. године, заведена код наручиоца под
бројем ___________ од ________ 2019. године, (попуњава наручилац), за коју је утврђено да испуњава све услове из
ЗЈН и конкурсне документације.

Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење браварско- лимарских радова из партије број___, на објекту у Зајечару.
Извођач радова се обавезује да радове из става 1. овог члана изведе у свему према понуди Извођача бр.
___________ од ______ 2019. године, заведеној код Наручиоца под бр. __________ од ________ 2019. године,
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предмеру радова за партију број ____и техничкој документацији извођења радова који су саставни део овог
уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу,
материјал, машинску, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као
и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 2.
Вредност уговорених радова из члана 1. овог уговора износи _____________ динара без пдв-а, са пдвом___________динара, у свему према понуди Извођача и јединичним ценама из предмера радова који чине
саставни део овог уговора.
ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима.
Јединичне цене пo позицијама су фиксне и не могу се мењати током важења овог Уговора.
Осим вредности радова, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, цена из става 1. овог члана
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања, као и све остале зависне трошкове Извођача које има
приликом реализације угворених обавеза.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 (четрдесетпет) дана на
основу привремених и окончане ситуације, која морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора,
сачињене према изведеним радовима и овереној грађевинској књизи, применом јединичних цена из понуде
Извођача.
Окончану ситуацију Извођач ће наплатити након завршетка и успешно извршене примопредаје радова и
обострано усаглашеног коначног обрачуна радова.
Количина и вредност радова пo овом уговору утврђени су на бази стварно изведених радова оверених у
грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и
непроменљиве.
Члан 4.
Изабрани понуђач je дужан да на дан потписивања уговора преда Наручиоцу средство финансијског
обезбеђења - две менице и оригиналне потврде пословне банке о регистрацији менице и то:
- за добро извршење радова и послова (у смислу количина и квалитета извршених радова и уграђеног
материјала) у висини од 10% од укупне цене уговорених радова, са роком доспећа 30 дана дуже од дана
усаглашеног коначног обрачуна и примопредаје радова;
- за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова, са роком
доспећа 30 дана дуже од истека гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Члан 5.
Извођач гарантује за квалитет изведених радова и уграђени материјал.
Гарантни рок за изведене радове износи (попунити) _____ месеца (минимум 24) и почиње да тече од дана
примопредаје изведених радова.
Гарантни рок за уграђени материјал је према садржини и року гаранције произвођача, почев од дана
примопредаје, тј дана обостраног потписивања записника о примопредаји, без примедби.
Уколико се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима или уграђеном материјалу, Извођач je дужан
да их без надокнаде отклони одмах no пријему захтева Наручиоца.
Ако се Извођач не одазове позиву Наручиоца у року од десет дана, Наручилац има право да за отклањање
недостатака ангажује другог извршиоца на терет Извођача, a ради отклањања тих недостатака Наручилац je
овлашћен да употреби меницу из члана 4. овог уговора.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све
недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и квалитет уграђеног материјала, у супротном
Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 6.
Извођач je обавезан да радове из члана 1. овог уговора изведе у року од _____ (максимум 30) дана,
рачунајући од дана увођења у посао. Место извођења радова је објекат наручиоца у Зајечару.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, a под роком завршетка радова
сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском
дневнику.
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Члан 7.
Извођач може тражити продужење рока извођења уговорених радова у случају више силе, односно
елементарне непогоде, у случају измене пројектно-техничке документације пo налогу Наручиоца, под условом да
обим радова пo измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим уговорених радова или услед
примена мера предвиђених актима надлежних органа.
Захтев за продужење рока извођења радова из става 1. овог члана, са потребним образложењем, Извођач je
дужан да поднесе Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околности које утичу на продужење уговореног
рока.
Наручилац je дужан да се у року од пет дана од дана пријема писменог захтева Извођача из става 2. овог
члана писмено изјасни о том захтеву, a уколико се не изјасни у одређеном року сматра се да je дао сагласност.
Члан 8.
Извођач се обавезује да:
1. у року од 5 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова
који су предмет овог уговора, a који испуњава прописане услове за обављање тих послова;
2. све радове из члана 1. овог уговора изведе у складу ca понудом и овим уговором, квалитетно, према техничкој
документацији и техничким условима, у складу ca важећим законским и подзаконским прописима, техничким
прописима, нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг
привредника;
3. надлежним органима пријави почетак радова у законском року (за врсту радова за које je то законска обавеза);
4. пре почетка извођења уговорених радова, предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење градилишта и
приступа градилишту;
5. омогући вршење стручног надзора и поступи пo свим основаним примедбама и упутствима надзорног органа,
изузев оних којима се врши прекорачење његових овлашћења (стварање нових финансијских обавеза за Наручиоца,
промена уговорених рокова, измена техничке документације и сл.);
6. да се строго придржава мера безбедности и здравља на раду, односно да у току извођења уговорених радова
обезбеди безбедност свих лица на градилишту, предузима све прописане мере техничке заштите и друге мере ради
обезбеђења сигурности радника, трећих лица, објекта, материјала, радова и опреме и да континуирано предузима
мере безбедности на раду и противпожарне заштите на градилишту у складу ca законом;
7. да обезбеди свакодневно присуство лица за безбедност и здравља на раду на градилиштима;
8. уколико на истом градилишту, тј. на истој локацији, грађевинско и грађевинско занатске радове са њим изводе и
други извођачи и подизвођачи, да сачини Споразум о координацији мера безбедности и здравља на раду и да
одреди овлашћено лице за координацију примене тих мера;
9. набави и у објекат угради материјал који пo квалитету одговара техничкој документацији, техничким условима
и техничким стандардима;
10. након примопредаје радова, наручиоцу преда све доказе о квалитету уграђеног материјала;
11. измену предметних радова врши само уз претходну писмену сагласност пројектанта и Наручиоца;
12. прописно води и чува градилишну документацију предвиђену важећим законским прописима;
13. пo изведеним радовима уклони ca градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад и очисти
градилиште;
14. радове изврши у уговореном року;
15. о завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца, a најдаље у року од три дана;
16. обезбеди присуство својих представника у раду комисије за преглед изведених радова;
17. поступи пo оправданим примедбама и захтевима Наручиоца и стручног надзора и о свом трошку отклони
недостатке на радовима, материјалу и опреми у погледу којих су стављене примедбе;
18. отклони о свом трошку све недостатке регистроване у записницима комисије за преглед изведених радова;
19. учествује у раду комисије за коначни обрачун и примопредају објекта;
20. отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року, с тим да отклањању недостатка у
гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
21. осигура радове, материјал за уграђивање од уобичајених ризика до потписивања записника о примопредаји
објеката;
22. отклони све штете проузроковане током извођења радова Наручиоцу, суседним објектима и трећим лицима.
23. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи, техничким и другим прописима,
нормативима и стандардима који се примењују у Републици Србији за радове који су предмет овог уговора.

42/34

Члан 9.
Извођач je обавезан да за уграђени материјал поседује сертификате квалитета, атесте и другу
документацију која се захтева пo важећим прописима у складу са техничком документацијом и достави је при
примопредаји радова. Извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара том квалитету.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима,
он га одбија и забрањује његову употребу.
У случају да je због употребе неквалитетног материјала-опреме угрожена безбедност објекта, Наручилац
има право да тражи да Извођач демонтира неодговарајући материјал- опрему и да га о свом трошку поново угради
у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама, a уколико Извођач у одређеном року то не учини,
Наручилац има право да ангажује другог извођача на трошак Извођача no овом уговору.
Члан 10.
Извођач je дужан да унапред обавести Наручиоца о времену приспећа набављеног материјала, како би се
могао обавити надзор, пре него што га Извођач утроши.

Члан 11.
Наручилац се обавезује да:
1. извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача, пo
завршетку радова, прими изведене радове у складу са овим уговором;
2. одреди стручно лице за вршење стручног надзора за уговорене радове и контролу квалитета изведених радова у
складу са законом;
3. пре увођења Извођача у посао, односно у року од пет дана од дана потписивања уговора, Извођача писмено
обавести о лицу (или лицима) овлашћеним за вршење стручног надзора, односно праћење радова пo овом уговору;
4. врши контролу извршених радова, уз редовну оверу градилишне документације и контролу обрачунске
ситуације;
5. уведе Извођача у посао, што подразумева да преда Извођачу техничку и другу документацију неопходну за
извођење уговорених радова, изврши прописну предају објекта за извођење радова (увођење у посао се констатује у
грађевинском дневнику обостраним потписивањем);
6. учествује у раду комисије за коначни обрачун и примопредају изведених радова;
7. обезбеди примопредају изведених радова.

Члан 12.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава стручни надзор Наручиоца, a дан завршетка радова
уписује се у грађевински дневник.
Уколико се на основу процене Наручиоца покаже да радови нису извршени на задовољавајући начин,
дужност Извођача je да без одлагања приступи отклањању уочених недостатака, односно завршетку радова, након
чега ће Извођач писменим путем обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова.
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 10 дана од пријема писменог обавештења
од стране наручиоца о завршетку уговорених радова.
Комисија за примопредају радова, коју чине овлашћени представници Наручиоца и Извођача, сачињава
записник о примопредаји.
Извођач je дужан да о свом трошку отклони све недостатке које комисија за примопредају радова утврди и
евидентира записником.
Члан 13.
Ако Извођач не изврши уговорене радове у уговореном року својом кривицом, дужан je да плати
Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 1 промила од вредности уговорених
радова, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може прећи 5% од вредности уговорених радова.
Уколико због кашњења Извођача ca извођењем радова Наручилац трпи штету у већем износу од висине
уговорне казне, Наручилац има право да тражи накнаду штете од Извођача у висини која надмашује износ уговорне
казне.
Члан 14.
Наручилац може да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач неоправдано касни ca извођењем
радова у односу на динамички план и уговорени рок, уколико ангажује подизвођача супротно условима из
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конкурсне документације, ако Извођач не изводи радове у складу ca техничком документацијом или из
неоправданих разлога прекине ca извођењем радова и уколико извршени радови не одговарају прописима или
стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, a Извођач није поступио пo примедбама
стручног надзора.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење je било предмет овог уговора
заједничка комисија Наручиоца и Извођача ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој
вредности у складу ca овим уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној
страни. У случају раскида Уговора, Извођач je дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да
Наручиоцу преда елаборат изведених радова.

Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се сви евентуални спорови решавати споразумно, а уколико нису у
могућности да их споразумно реше спорна питања ће решавати Привредни суд у Зајечару.
Члан 16.
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - анексом, уз обострану сагласност уговорних
страна.

Члан 17.
За све што није регулисано овим Уговором пуноважне су одредбе Закона о облигационим односима и
други прописи који се односе на уговорену врсту посла.

Члан 18.
Овај уговор почиње да се примењује даном његовог обостраног потписивања и има важност до испуњења
уговорених обавеза.
Члан 19.
Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3
(три) примерка.

ИЗВОЂАЧ
НАРУЧИЛАЦ
_________________________________
овлашћено лице
_________________________________

Здравствени центар Зајечар
вд директор
др Мирослав Стојановић

_________________________________

______________________________________

.
.

.
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Образац 5.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија број___
__________________________________________________
/врста радова и назив објекта на којем се изводе-попуњава понуђач/
На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15), и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник
РС“ бр. 29/13, 104/13, 86/15), достављамо вам за понуду бр. __________ од ________ 2019. године за јавну набавку
р.бр. ЈН-МВ 10/2019, за набавку радова –Браварско-лимарски радови за потребе Дома здравља и опште болнице
Здравственог центра Зајечар, у Зајечару.
ТАБЕЛА 1. (номинално)
Р.
бр.

1.

Укупна цена
без
пдв-а

Назив радова

%
пдв

Укупна цена
са
пдв-ом

БРАВАРСКО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ТАБЕЛА II (процентуално)
Структура цене

Учешће у укупној
цени (%)

Радови

......%

Материјал

......%

Остало
.....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................

...... %
...... %
...... %
...... %

СВЕГА

100%

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део
конкурсне документације.
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим
утичу на комплетну цену.
Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.
Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења
понуде.
Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац 3).

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)

Напомена:Образац структуре цене копирати и попунити за сваку партију посебно.
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Образац 6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15) и чл.6. ст.1 тачка 9) Правилника о
обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл.гласник РС“ бр.29/13, 104/13, 86/15) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме
понуде број _________ од _________ 2019. године у поступку јавне набавке р.бр. ЈН-МВ 10/2019, за набавку радова
- Браварско-лимарски радови за потребе Дома здравља и опште болнице Здравственог центра Зајечар у Зајечару, и
то:

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

1.
2.
3.
4.
УКУПНО динара:
(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

Напомена:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, исти ће понуђачу надокнадити
трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди, односно доставио захтев за накнаду трошкова.

У

Овлашћено лице понуђача
__________________________________

Датум:

М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац копирати и попунити за сваку партију посебно.
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Образац 7.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став (4). тачка 9). ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15), и чл.6. став 1. тачка
10) Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС бр.29/13, 104/13, 86/15) под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник (носилац посла) понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да понуду број ___________ од __________ 2019. године, припремљену на основу позива за подношење
понуда у поступку јавне набавке мале вредности р.бр. ЈН-МВ 10/2019, за набавку радова - Браварско-лимарски
радови за потребе Дома здравља и опште болнице Здравственог центра Зајечар у Зајечару, партија/партије
број______ објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, Здравствени центар Зајечар
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана oд стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача u оверена печатом.
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Образац 8.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________________________________________________________
(назив и адреса)
у поступку јавне набавке мале вредности р.бр. ЈН-МВ 10/2019, за набавку радова – Браварско-лимарски радови за
потребе Дома здравља и опште болнице Здравственог центра Зајечар у Зајечару, партија/партије
број________поштовао je обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуда.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана oд стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача u оверена печатом.
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Образац 9.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ
ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са свим захтевима и условима
из конкурсне докуметације у поступку јавне набавке мале вредности р.бр. ЈН-МВ 10/2019 набавка радова –
Браварско-лимарски радови за потребе Дома здравља и опште болнице Здравственог центра Зајечар у Зајечару,
партија/партије број_________ и сходно наведеном прилажемо:

* за добро извршење посла
- Изјаву понуђача о прихватању услова за издавање финансијске гаранције за добро извршење посла, бланко соло
менице, у висини од 10% укупне уговорене вредности (без пдв-а).
Уколико се Одлуком о додели уговора изабраном најповољнијем понуђачу додели уговор предметне јавне набавке,
обавезан је да уз потписан уговор или приликом закључења уговора, достави наручиоцу тражену финанасијску
гаранцију, прописно потписану и оверену бланко соло меницу, са пратећим меничним овлашћењем за њено
попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на износ од 10% вредности уговора (без пдв-а), са роком
важења који је 30 (тридесет) дана дужи од периода важења уговора.
* за отклањање недостатака у гарантном року
- Изјаву понуђача о прихватању услова за издавање финансијске гаранције за отклањање недостатака у гарантном
року, бланко соло менице, у висини од 10% укупне уговорене вредности (без пдв-а).
Изабрани понуђач је у обавези да приликом примопредаје предметних радова, достави наручиоцу тражену
финанасијску гаранцију, прописно потписану и оверену бланко соло меницу, са пратећим меничним овлашћењем
за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на износ од 10% вредности уговора (без пдв-а), са
роком важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.

Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије, са Потврдом о
регистрацији менице од стране пословне банке, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења
регистра меница и овлашћења (Сл.гласник РС 56/11) НБС.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 10.

ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
истоврсних предмету јавне набавке р.бр. ЈН-МВ 10/2019
Партија број 1-браварско лимарски радови на објекту Дома здравља

Назив наручиоца
Адреса
Контакт особа
Број телефона

Р.
б.

Врста
радова

Врста
доказа

Период /
година
извођења
радова

Вредност
изведених
радова
без пдв-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
БЕЗ ПДВ-А:

Понуђач мора имати изведене радове истоврсне предмету набавке, за последње 2 (две) године до датума
објављивања позива за подношење понуда, за партију број 1, у укупном износу минимум 746.488,00 динара без
пдв-а, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Подносилац понуде-понуђач дужан је да за сваког наведеног наручиоца-инвеститора достави и одговарајући доказ,
рачун или привремену или окончану ситуацију или потврду о извршеним радовима, потписану и оверену од
стране наручиоца-инвеститора или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити вредност
наведених радова.
Докази се достављају у оригиналу или фотокопији. Наручилац задржава право провере приложених доказа.
Приложени образац по потреби фотокопирати.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 10.

ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
истоврсних предмету јавне набавке р.бр. ЈН-МВ 10/2019
Партија број 2- браварско лимарски радови на објекту главне болничке зграде

Назив наручиоца
Адреса
Контакт особа
Број телефона

Р.
б.

Врста
радова

Врста
доказа

Период /
година
извођења
радова

Вредност
изведених
радова
без пдв-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
БЕЗ ПДВ-А:

Понуђач мора имати изведене радове истоврсне предмету набавке, за последње 2 (две) године до датума
објављивања позива за подношење понуда, за партију број 2, у укупном износу минимум 226.236,00 динара без
пдв-а, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Подносилац понуде-понуђач дужан је да за сваког наведеног наручиоца-инвеститора достави и одговарајући доказ,
рачун или привремену или окончану ситуацију или потврду о извршеним радовима, потписану и оверену од
стране наручиоца-инвеститора или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити вредност
наведених радова.
Докази се достављају у оригиналу или фотокопији. Наручилац задржава право провере приложених доказа.
Приложени образац по потреби фотокопирати.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 10.

ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
истоврсних предмету јавне набавке р.бр. ЈН-МВ 10/2019
Партија број 3- браварско лимарски радови на згради палијативне неге

Назив наручиоца
Адреса
Контакт особа
Број телефона

Р.
б.

Врста
радова

Врста
доказа

Период /
година
извођења
радова

Вредност
изведених
радова
без пдв-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
БЕЗ ПДВ-А:

Понуђач мора имати изведене радове истоврсне предмету набавке, за последње 2 (две) године до датума
објављивања позива за подношење понуда, за партију број 3, у укупном износу минимум 2.500.010,00 динара без
пдв-а, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Подносилац понуде-понуђач дужан је да за сваког наведеног наручиоца-инвеститора достави и одговарајући доказ,
рачун или привремену или окончану ситуацију или потврду о извршеним радовима, потписану и оверену од
стране наручиоца-инвеститора или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити вредност
наведених радова.
Докази се достављају у оригиналу или фотокопији. Наручилац задржава право провере приложених доказа.
Приложени образац по потреби фотокопирати.

Овлашћено лице понуђача
__________________________________

У
Датум:

М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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Образац 10.

ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
истоврсних предмету јавне набавке р.бр. ЈН-МВ 10/2019
Партија број 4-браварско лимарски радови на објекту Дома здравља (купола амфитеатра)
Назив наручиоца
Адреса
Контакт особа
Број телефона

Р.
б.

Врста
радова

Врста
доказа

Период /
година
извођења
радова

Вредност
изведених
радова
без пдв-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
БЕЗ ПДВ-А:

Понуђач мора имати изведене радове истоврсне предмету набавке, за последње 2 (две) године до датума
објављивања позива за подношење понуда, за партију број 4, у укупном износу минимум 262.734,00 динара без
пдв-а, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Подносилац понуде-понуђач дужан је да за сваког наведеног наручиоца-инвеститора достави и одговарајући доказ,
рачун или привремену или окончану ситуацију или потврду о извршеним радовима, потписану и оверену од
стране наручиоца-инвеститора или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити вредност
наведених радова.
Докази се достављају у оригиналу или фотокопији. Наручилац задржава право провере приложених доказа.
Приложени образац по потреби фотокопирати.

У
Датум:

Овлашћено лице понуђача
__________________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_____________________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)
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