Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/3699-3
Датум: 21.12.2020. године.
На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”)
Комисија за ЈНМВ 25-1.2.7/2020 " Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме":
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију,
дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој интернет страници.
ПОНУДА за Партију 2„Одржавање клима уређаја“
У складу са условима из позива и конкурсне документације спремни смо да извршимо наведену услугу, под следећим условима:
Процењена
вредност
за
Партију
2.
износи:450.000,00
РСД
(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем)

без

ПДВ-а.

Услуга поправке и одржавања клима уређаја подразумева:
- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање поправљене опреме
наручиоцу, са уградњом делова и материјала са листе
- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа)
- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана)
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци)
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана)
- Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда)
Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди)
1)

Кадровски капацитет: најмање 10 (десет) запослених у сталном радном односу или радно ангажована
радника техничке струке од којих је један (1) машински инжењер и један (1) електротехничар за мерну и
регулациону технику.
Доказ: М образац, копије диплома запослених, или других одговарајућих образаца из којих се види да су
радници пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) или други доказ о
ангажовању (неоверене копије уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора
о пословној сарадњи исл.) односно других одговарајућих доказа који морају бити важећи за цео период
важења уговора предметне набавке.

2)

Стандард ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007

3)

Доказ: копије сертификата
Најмање 3 (три) сервисних возила
Доказ: Доказ: Фотокопије налепнице и важећих саобраћајних дозвола са одштампаним читачем као и копија
уговора о закупу или лизингу или други правни основ коришћења возила понуђача, ако возило/саобраћајна
дозвола не гласе на име понуђача.
У случају да понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем,дужан је да у понуди наведе да
ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. Уговор закључен између наручиоца и понуђача који је у
понуди навео да ће делимично извршење поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.

_____________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију
посебно.
ПАРТИЈА 2

Редован сервис : По захтеву наручиоца
Провера функционалности комплетног уређаја
Провера притиска и допуна радне течности
( фреона )
Прање филтера унутрашње јединице
1.

ком

270

ком

5

ком

5

Дезифекција унутрашње јединице антисептиком
Прање испаривача (спољне јединице)
Отпрашивање и прање измењивача унутрашње јединице ,прање турбине
Пречишћавање дренажног црева
По потреби прање испаривача под високим притиском воде ( ВАП-ом)
2.

Демонтажа климатизера
Монтажа климатизера

3.

4.

Набавка и уградња инсталационих цеви Ø 12mm са уградњом

m

20

5.

Набавка и уградња инсталационих цеви Ø 6 mm са уградњом

m

20

ком

40

m

30

Набавка и уградња напојног кабла
6.

Набавка и уградња дренажног црева
7.

Укупно без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

(са ПДВ-ом

Укупно

(без ПДВ-а)

Укупно

(са ПДВ-ом

мере

Јед цена

Назив

(без ПДВ-а)

Јед.
Р.бр.

Јед цена

Спецификације услуге одржавање клима уређаја
Понуда се односи на климе од 7000,9000,12000 ,16000 и 24000БТУ/Ч

Количина

1.

рб

назив услуге

1

радни сат ван редовног сервиса

кол.

Јед. цена без ПДВ-а

Укупно без

Јед. цена са ПДВ-ом

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

Рекапитулација:
Укупно

без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са

ПДВ-ом

НАПОМЕНА: - Цена радног сата укључује све трошкове:доласка, транспорта,дефектажу,
демонтажу,сервисне активности,монтажу,пробу и пуштање у рад.
Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и потрошног материјала са ценовником
који ће важити за време трајања уговорне обавезе.У листи морају бити садржани радни сати потребни за замену
наведеног резервног дела

______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.

_____________________

ПОНУДА за Партију 3 - Одржавање ВРФ опреме и вентилационе коморе
1. ВРФ опреме и 2.вентилационе коморе Здравствена станица Сурчин ;
2. ВРФ опреме Здравствена станица Камендин

У складу са условима из позива и конкурсне документације спремни смо да извршимо наведену услугу, под следећим условима:

Процењена
вредност
за
Партију
3.
износи:500.000,00
(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем)

РСД

без

ПДВ-а.

Услуга поправке и одржавања клима уређаја подразумева:
- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом
делова и материјала са листе
- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа)
- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана)
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци)
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана)
- Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда)
Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди)
1)

Кадровски капацитет: 5(пет) запослених у сталном радном односу техничке струке од којих је један (1) машински
инжењер.
Доказ: М образац, копије диплома запослених, или других одговарајућих образаца из којих се види да су радници
пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) или други доказ о ангажовању
(неоверене копије уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.)
односно других одговарајућих доказа који морају бити важећи за цео период важења уговора предметне набавке.

2)

Стандард ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007

3)

Доказ: копије сертификата
Најмање 1 (једно) сервисно возило
Доказ: Фотокопије налепнице и важеће саобраћајне дозволе са одштампаним читачем као и копија уговора о закупу или лизингу
или други правни основ коришћења возила понуђача, ако возило/саобраћајна дозвола не гласе на име понуђача.
У случају да понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем,дужан је да у понуди наведе да ће извршење
набавке делимично поверити подизвођачу. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50%. Уговор закључен између наручиоца и понуђача који је у понуди навео да ће делимично извршење
поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.

_____________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ПАРТИЈА 3
Услуга поправке и одржавања клима уређаја подразумева:
1. РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС ВРФ СИСТЕМА „TOSHIBA“

Врста услуге

број

Ј.

Укупан

– здр.станица Сурчин- Два пута годишње

мере

Цена

Цена

по јед.мере

по јед.мере

( без ПДВ-а )

( са ПДВ-ом)

Спољна јединица
1

Чишћење спољашње јединице,филтера и кућишта ,
Бактериолошка дезинфекција

ком

8

ком

184

Контрола рада
Унутрашња јединица
Издувавање под притиском
2

Испирање унутрашње јединице ( одвода )
Скидање и прање филтера и маски
Антибактеријска заштита , уз коришћење течности за
безконтактно прање

Укупно

без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

2. РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС вентилационих комора ; здр.станица Сурчин- Два пута годишње

Вентилациона комора
1

Скидање и прање филтера

ком

2

Прање комора под притиском ВАП-ом

Укупно

без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

Укупно

Укупно

( без ПДВ-а )

( са ПДВ-ом )

3. ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА

Цена

Цена

по јед.мере

по јед.мере

(без ПДВ-а)

(са ПДВ-ом)

Ј.
РБ

Назив

Кол.
мере

1

Набавка и уградња расхладне течности

лит

1

2

Набавка и уградња погонских склопки

ком

1

3

Сервис циркулационе пумпе

ком

1

4

Дихтовање система расхл.течности

ком

1

5

Допуна фреон гаса

лит

1

Укупно

без

Укупно

Укупно

(без ПДВ-а)

(са ПДВ-ом)

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

рб

назив услуге

1

радни сат ван редовног сервиса

кол.

Јед.цена без ПДВ-а

Укупно без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са

ПДВ-ом

Јед.цена са ПДВ-ом

Ј.
Врста услуге
мере

Укупан број

4. РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС СИСТЕМА „РХОСС“ еволутион - Два пута годишње- здр.станица „Камендин“ Земун поље
Цена

Цена

по јед. мере

по јед.мере

(без ПДВ-а)

( са ПДВ-ом)

Цена

Цена

по јед. мере

по јед.мере

(без ПДВ-а)

(са ПДВ-ом)

Укупно

Укупно

( без ПДВ-а )

( са ПДВ-ом )

Укупно

Укупно

(без ПДВ-а )

(са ПДВ-ом )

Спољна јединица

1

Чишћење спољашње јединице,филтера и кућишта ,
Бактериолошка дезинфекција

ком

2

ком

53

Контрола рада
Прање ВАП-ом
Унутрашње јединице
2

Издувавање и усисавање хладњака, Испирање унутрашње
јединице ( одвода ) Скидање и прање филтера и маски
Антибактеријска заштита , уз коришћење течности за
безконтактно прање

Ј.
3.

ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА
мере
Кол.

1

Набавка и уградња расхладне течности

лит

1

2

Набавка и уградња погонских склопки

ком

1

3

Сервис циркулационе пумпе сп.јединице

ком

1

4

Дихтовање система расхл.течности

ком

1

5

Сервис мотора вентилатора ун.јединица

ком

1

6

Набавка и уградња ел.блока ун јединице

ком

1

7

Допуна фреон гаса

лит

1

Укупно

без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

рб

назив услуге

1

радни сат ван редовног сервиса

кол.

цена без ПДВ-а

Укупно без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са

ПДВ-ом

цена са ПДВ-ом

Ј.
Врста услуге
мере

Редован годишњи преглед коморе 3,4 kw,са допуном фреона
R404a ,чишћењем и контролом рада система
1

Укупан број

5.РЕДОВНИ ГОДИШЊИ СЕРВИС РАСХЛАДНЕ КОМОРЕ

ком

1

Укупно

без

Цена

Цена

по јед. мере

по јед.мере

(без ПДВ-а)

( са ПДВ-ом)

Укупно

Укупно

( без ПДВ-а )

( са ПДВ-ом )

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

рб

назив услуге

1

радни сат ван редовног сервиса

кол.

цена без ПДВ-а

Укупно без

цена са ПДВ-ом

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са

ПДВ-ом

Рекапитулација:

Укупно без
ПДВ-а
1+2+3+4+5
ПДВ______%
Укупно са
1+2+3+4+5

ПДВ-ом

НАПОМЕНА : Цена радног сата укључује све трошкове:доласка, транспорта,дефектажу,
демонтажу,сервисне активности,монтажу,пробу и пуштање у рад
- РАДОВИ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА ИЛИ НЕРАДНИМ ДАНИМА КАДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЗАТВОРЕНА
ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и потрошног материјала са ценовником који ће важити за време
трајања уговорне обавезе.У листи морају бити садржани радни сати потребни за замену наведеног резервног дела

______________2020. године
Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.

_____________________

ПОНУДА за Партију 4„Сервисирање и одржавање електричних уређаја (фрижидери, машине за веш,пегле)
У складу са условима из позива и конкурсне ,спремни смо да извршимо наведену услугу, под следећим условима:

Процењена
вредност
за
Партију
4.
износи:
170.000,00
(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем)

РСД

без

ПДВ-а.

Услуга поправке и одржавања електричних уређаја подразумева:
- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом
делова и материјала са листе
- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа)
- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана)
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци)
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана)
- Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда)

Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди)
1)

Кадровски капацитет: 5 (пет) запослених у сталном радном односу или радно ангажована радника техничке
струке.

Доказ: М образац, копије диплома запослених, или других одговарајућих образаца из којих се види да су радници пријављени на пензијско и
здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) или други доказ о ангажовању (неоверене копије уговора о обављању привремених
и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.) односно других одговарајућих доказа који морају бити важећи за
цео период важења уговора предметне набавке.
1)

Стандард ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007

Доказ: копије сертификата
2) Најмање 1 (једно) сервисно возило
Доказ: Фотокопије налепнице и важеће саобраћајне дозволе са одштампаним читачем као и копија уговора о закупу или лизингу
или други правни основ коришћења возила понуђача, ако возило/саобраћајна дозвола не гласе на име понуђача.
У случају да понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем,дужан је да у понуди наведе да ће извршење
набавке делимично поверити подизвођачу. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50%. Уговор закључен између наручиоца и понуђача који је у понуди навео да ће делимично извршење
поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.

_____________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ПАРТИЈА 4
Спецификација апарата за сервисирање и одржавање електричних уређаја (фрижидери, машине за веш,пегле)
Машине за прање веша
Р.Б.

Назив уређаја

Количина

1.

PRIMUS 35KG

1 комад

Р.Б.

Назив уређаја

Количина

1.

PRIMUS D 25

1 комад

2.

TIPPO 20

1 комад

Сушара

Фрижидери и замрзивачи
Р.Б.

Назив уређаја

Количина

1.

VEST FROST 140 litara

7 комадa

2.

ELEKTROLUX 60 litara

5 комадa

3.

GORENJE- kombinovani 250 litara

2 комадa

4.

BIRA

60 litara

8 комадa

5.

GORENJE

130 litara

2 комадa

6.

GORENJE

140 litara

4 комадa

7.

OBODIN

140 litara

4 комадa

Пегле
Р.Б.

Назив уређаја

Количина

1.

Pegla profi

1 комадa

1.Услуга сервиса
Опис
Јед. мере
Р.б.

кол.

Услуга

Јединична
цена

Јединична
цена

(без ПДВ-а) (са ПДВ-ом)

1.

Сервис машина за веш

радни сат

1

2.

Сервис фрижидера и замрзивача

радни сат

1

3.

Сервис пегли

радни сат

1

Укупна цена Укупна цена
(без ПДВ-а

(саПДВ-ом)

Укупно:
НАПОМЕНА: Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и потрошног материјала са ценовником
који ће важити за време трајања уговорне обавезе.У листи морају бити садржани радни сати потребни за замену наведеног резервног
дела
Цена радног сата укључује све трошкове:доласка, транспорта,дефектажу,
демонтажу,сервисне активности,монтажу,пробу и пуштање у рад.
______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.

_____________________

Комисија врши измену која гласи:
ПОНУДА за Партију 2„Одржавање клима уређаја“
У складу са условима из позива и конкурсне документације спремни смо да извршимо наведену услугу, под следећим условима:
Процењена
вредност
за
Партију
2.
износи:450.000,00
РСД
(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем)

без

ПДВ-а.

Услуга поправке и одржавања клима уређаја подразумева:
- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање поправљене опреме
наручиоцу, са уградњом делова и материјала са листе
- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа)
- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана)
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци)
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана)
- Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда)
Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди)
1)

Кадровски капацитет: најмање 10 (десет) запослених у сталном радном односу или радно ангажована
радника техничке струке

Доказ: М образац, копије диплома запослених, или других одговарајућих образаца из којих се види да су радници
пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) или други доказ о ангажовању
(неоверене копије уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.)
односно других одговарајућих доказа који морају бити важећи за цео период важења уговора предметне набавке.
2)

Стандард ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007
Доказ: копије сертификата

3)

Најмање 3 (три) сервисних возила
Доказ: Фотокопије налепнице и важећих саобраћајних дозвола са одштампаним читачем као и копија уговора о
закупу или лизингу или други правни основ коришћења возила понуђача, ако возило/саобраћајна дозвола не гласе
на име понуђача.
У случају да понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем,дужан је да у понуди наведе да
ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. Уговор закључен између наручиоца и понуђача који је у
понуди навео да ће делимично извршење поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.

_____________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ПАРТИЈА 2

(са ПДВ-ом

Укупно

(без ПДВ-а)

Укупно

(са ПДВ-ом

мере

Јед цена

Назив

(без ПДВ-а)

Јед.
Р.бр.

Јед цена

Спецификације услуге одржавање клима уређаја
Понуда се односи на климе од 7000,9000,12000 ,16000 и 24000БТУ/Ч

Количина

1.

Редован сервис : По захтеву наручиоца
Провера функционалности комплетног уређаја
Провера притиска и допуна радне течности
( фреона )
Прање филтера унутрашње јединице
1.

ком

270

ком

5

ком

5

Дезифекција унутрашње јединице антисептиком
Прање испаривача (спољне јединице)
Отпрашивање и прање измењивача унутрашње јединице ,прање турбине
Пречишћавање дренажног црева
По потреби прање испаривача под високим притиском воде ( ВАП-ом)
2.

Демонтажа климатизера
Монтажа климатизера

3.

4.

Набавка и уградња инсталационих цеви Ø 12mm са уградњом

m

20

5.

Набавка и уградња инсталационих цеви Ø 6 mm са уградњом

m

20

ком

40

m

30

Набавка и уградња напојног кабла
6.

Набавка и уградња дренажног црева
7.

Укупно без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

рб

назив услуге

1

радни сат ван редовног сервиса

кол.

Јед. цена без ПДВ-а

Укупно без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

Јед. цена са ПДВ-ом

Рекапитулација:
Укупно

без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са

ПДВ-ом

НАПОМЕНА: - Цена радног сата укључује све трошкове:доласка, транспорта,дефектажу,
демонтажу,сервисне активности,монтажу,пробу и пуштање у рад.
Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и потрошног материјала са ценовником
који ће важити за време трајања уговорне обавезе.У листи морају бити садржани радни сати потребни за замену
наведеног резервног дела

______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.

_____________________

ПОНУДА за Партију 3 - Одржавање ВРФ опреме и вентилационе коморе
1. ВРФ опреме и 2.вентилационе коморе Здравствена станица Сурчин ;
2. ВРФ опреме Здравствена станица Камендин

У складу са условима из позива и конкурсне документације спремни смо да извршимо наведену услугу, под следећим условима:

Процењена
вредност
за
Партију
3.
износи:500.000,00
(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем)

РСД

без

ПДВ-а.

Услуга поправке и одржавања клима уређаја подразумева:
- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом
делова и материјала са листе
- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа)
- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана)
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци)
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана)
- Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда)
Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди)
1)

Кадровски капацитет: 5 (пет) запослених у сталном радном односу или радно ангажована радника техничке струке,
од којих је један (1) машински инжењер.

Доказ: М образац, копије диплома запослених, или других одговарајућих образаца из којих се види да су радници пријављени на пензијско
и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) или други доказ о ангажовању (неоверене копије уговора о обављању
привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.) односно других одговарајућих доказа који морају
бити важећи за цео период важења уговора предметне набавке.
2)

Стандард ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007

Доказ: копије сертификата
3)

Најмање 1 (једно) сервисно возило

Доказ: Фотокопије налепнице и важеће саобраћајне дозволе са одштампаним читачем као и копија уговора о закупу или лизингу
или други правни основ коришћења возила понуђача, ако возило/саобраћајна дозвола не гласе на име понуђача.
У случају да понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем,дужан је да у понуди наведе да ће извршење
набавке делимично поверити подизвођачу. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50%. Уговор закључен између наручиоца и понуђача који је у понуди навео да ће делимично извршење
поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.

_____________________

Напомене: 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.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ПАРТИЈА 3
Услуга поправке и одржавања клима уређаја подразумева:
1. РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС ВРФ СИСТЕМА „TOSHIBA“

Ј.
Врста услуге
мере

Укупан број

– здр.станица Сурчин- Два пута годишње
Цена

Цена

по јед.мере

по јед.мере

( без ПДВ-а )

( са ПДВ-ом)

Спољна јединица
1

Чишћење спољашње јединице,филтера и кућишта ,
Бактериолошка дезинфекција

ком

8

ком

184

Контрола рада
Унутрашња јединица
Издувавање под притиском
2

Испирање унутрашње јединице ( одвода )
Скидање и прање филтера и маски
Антибактеријска заштита , уз коришћење течности за
безконтактно прање

Укупно

без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

2. РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС вентилационих комора ; здр.станица Сурчин- Два пута годишње

Вентилациона комора
1

Скидање и прање филтера

ком

2

Прање комора под притиском ВАП-ом

Укупно

без

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са
ПДВ-ом

Укупно

Укупно

( без ПДВ-а )

( са ПДВ-ом )

3. ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА
Цена

Цена

по јед.мере

по јед.мере

(без ПДВ-а)

(са ПДВ-ом)

Ј.
РБ

Назив

Кол.
мере

1

Набавка и уградња расхладне течности

лит

1

2

Набавка и уградња погонских склопки

ком

1

3

Сервис циркулационе пумпе

ком

1

4

Дихтовање система расхл.течности

ком

1

5

Допуна фреон гаса

лит

1

Укупно

без

Укупно

Укупно

(без ПДВ-а)

(са ПДВ-ом)

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

рб

назив услуге

кол.

1

радни сат ван редовног сервиса

Јед.цена без ПДВ-а

Укупно без

Јед.цена са ПДВ-ом

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са

ПДВ-ом

Ј.
Врста услуге
мере

Укупан број

4. РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС СИСТЕМА „РХОСС“ еволутион - Два пута годишње- здр.станица „Камендин“ Земун поље

Спољна јединица

1

Чишћење спољашње јединице,филтера и кућишта ,
Бактериолошка дезинфекција

ком

2

ком

53

Контрола рада
Прање ВАП-ом
Унутрашње јединице
2

Издувавање и усисавање хладњака, Испирање унутрашње
јединице ( одвода ) Скидање и прање филтера и маски
Антибактеријска заштита , уз коришћење течности за
безконтактно прање

Цена

Цена

по јед. мере

по јед.мере

(без ПДВ-а)

( са ПДВ-ом)

Укупно

Укупно

( без ПДВ-а )

( са ПДВ-ом )

Цена

Цена

по јед. мере

по јед.мере

(без ПДВ-а)

(са ПДВ-ом)

Ј.
3.

ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА
мере
Кол.

1

Набавка и уградња расхладне течности

лит

1

2

Набавка и уградња погонских склопки

ком

1

3

Сервис циркулационе пумпе сп.јединице

ком

1

4

Дихтовање система расхл.течности

ком

1

5

Сервис мотора вентилатора ун.јединица

ком

1

6

Набавка и уградња ел.блока ун јединице

ком

1

7

Допуна фреон гаса

лит

1

Укупно

без

Укупно

Укупно

(без ПДВ-а )

(са ПДВ-ом )

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

рб

назив услуге

кол.

1

радни сат ван редовног сервиса

цена без ПДВ-а

Укупно без

цена са ПДВ-ом

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са

ПДВ-ом

Ј.
Врста услуге
мере

Редован годишњи преглед коморе 3,4 kw,са допуном фреона
R404a ,чишћењем и контролом рада система
1

Укупан број

5.РЕДОВНИ ГОДИШЊИ СЕРВИС РАСХЛАДНЕ КОМОРЕ

ком

1

Укупно

без

Цена

Цена

по јед. мере

по јед.мере

(без ПДВ-а)

( са ПДВ-ом)

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са ПДВ-ом

Укупно

Укупно

( без ПДВ-а )

( са ПДВ-ом )

рб

назив услуге

1

радни сат ван редовног сервиса

кол.

цена без ПДВ-а

Укупно без

цена са ПДВ-ом

ПДВ-а

ПДВ______%
Укупно са

ПДВ-ом

Рекапитулација:

Укупно без ПДВ-а
1+2+3+4+5
ПДВ______%
Укупно са
1+2+3+4+5

ПДВ-ом

НАПОМЕНА : Цена радног сата укључује све трошкове:доласка, транспорта,дефектажу,
демонтажу,сервисне активности,монтажу,пробу и пуштање у рад
- РАДОВИ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА ИЛИ НЕРАДНИМ ДАНИМА КАДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЗАТВОРЕНА
ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и потрошног материјала са ценовником који ће важити за време
трајања уговорне обавезе.У листи морају бити садржани радни сати потребни за замену наведеног резервног дела

______________2020. године
Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.

_____________________

ПОНУДА за Партију 4„Сервисирање и одржавање електричних уређаја (фрижидери, машине за веш,пегле)
У складу са условима из позива и конкурсне ,спремни смо да извршимо наведену услугу, под следећим условима:

Процењена
вредност
за
Партију
4.
износи:
170.000,00
(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем)

РСД

без

ПДВ-а.

Услуга поправке и одржавања електричних уређаја подразумева:
- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом
делова и материјала са листе
- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа)
- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана)
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци)
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана)
- Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда)
Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди)
1)

Кадровски капацитет: 5 (пет) запослених у сталном радном односу или радно ангажована радника
техничке струке.

Доказ: М образац, копије диплома запослених, или других одговарајућих образаца из којих се види да су радници пријављени на пензијско
и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) или други доказ о ангажовању (неоверене копије уговора о обављању
привремених и повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној сарадњи исл.) односно других одговарајућих доказа који морају
бити важећи за цео период важења уговора предметне набавке.
2)

Стандард ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007

Доказ: копије сертификата
3)

Најмање 1 (једно) сервисно возило

Доказ: Фотокопије налепнице и важеће саобраћајне дозволе са одштампаним читачем као и копија уговора о закупу или лизингу
или други правни основ коришћења возила понуђача, ако возило/саобраћајна дозвола не гласе на име понуђача.
У случају да понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем,дужан је да у понуди наведе да ће извршење
набавке делимично поверити подизвођачу. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50%. Уговор закључен између наручиоца и понуђача који је у понуди навео да ће делимично извршење
поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.
_____________________
Напомене: 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.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ПАРТИЈА 4
Спецификација апарата за сервисирање и одржавање електричних уређаја (фрижидери, машине за веш,пегле)
Машине за прање веша
Р.Б.

Назив уређаја

Количина

1.

PRIMUS 35KG

1 комад

Р.Б.

Назив уређаја

Количина

1.

PRIMUS D 25

1 комад

2.

TIPPO 20

1 комад

Сушара

Фрижидери и замрзивачи
Р.Б.

Назив уређаја

Количина

1.

VEST FROST 140 litara

7 комадa

2.

ELEKTROLUX 60 litara

5 комадa

3.

GORENJE- kombinovani 250 litara

2 комадa

4.

BIRA

60 litara

8 комадa

5.

GORENJE

130 litara

2 комадa

6.

GORENJE

140 litara

4 комадa

7.

OBODIN

140 litara

4 комадa

Пегле
Р.Б.

Назив уређаја

Количина

1.

Pegla profi

1 комадa

1.Услуга сервиса
Опис
Р.б.

Јед. мере

кол.

Услуга

1.

Сервис машина за веш

радни сат

1

2.

Сервис фрижидера и замрзивача

радни сат

1

3.

Сервис пегли

радни сат

1

Јединична
Јединична
Укупна цена Укупна цена
цена
цена
(без ПДВ-а (саПДВ-ом)
(без ПДВ-а) (са ПДВ-ом)

Укупно:
НАПОМЕНА: Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и потрошног материјала са ценовником који ће
важити за време трајања уговорне обавезе.У листи морају бити садржани радни сати потребни за замену наведеног резервног дела
Цена радног сата укључује све трошкове:доласка, транспорта,дефектажу,демонтажу,сервисне активности,монтажу,пробу и пуштање у рад.
______________2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Место и датум
М.П.

_____________________

Комисија за 25-1.2.7/2020" Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме"

