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На основу чл. 32. и 61 . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број: ЈН 24/2014, број: 03/3091 од 10.10.2014.године  и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 03/3091-2 од 
10.10.2014.године , припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку , услуга-Текуће поправке и 

одржавање немедицинске опреме(и резервни делови)  
број: ЈН 24/2014 

 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље                                      Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Техничке карактеристике предмета набавке 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII    Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 

 

VIII 
 

                            Модел уговора 

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Законa 

XII Менично овлашћење 

XIII 
Образац потврде о испуњености  пословног  капацитета 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом здравља Земун 
Адреса: Рада Кончара 46, Београд-Земун 
Интернет страница: www.dzzemun.org.rs  

  Радно време:  понедељак-четвртак од 07-15 часова,петак од 07-14.30 часова   
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
. 

 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број:24/2014 су услуге –Текуће поправке и одржавање 
немедицинске опреме(и резервни делови). 
 
4.  Циљ поступка                                                                                                

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

 
5. Контакт (лице или служба) 

 Kонтакт: Служба јавних набавки, e-mail: dzztender@gmail.com  
 
 
 
 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке брoj: JN 24/2014 су услуге-Текуће поправке и одржавање 
немедицинске опреме(и резервни делови). 
 

2. Ознака из општег речника набавке - ОРН)-Услуге поправке и одржавање 50300000, 

50710000,50730000.  
 
 

3. Партије 
Јавна набавка је обликована  у 12(дванаест) партија  
 
Спецификација и опис услуга којe су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у  
конкурсној документацији. 

  

 

http://www.dzzemun.org.rs/
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

 

 

Предмет јавне набавке,услуга –Текуће поправке и  одржавање  
немедицинске опреме (и резервни делови).    подразумева: 
редовно одржавања немедицинске опреме по препоруци произвођача и 
одржавање по позиву, са могућом заменом резервних делова, по предходно 
утврђеној дефектажи од стране стручног лица наручиоца. 
Стручно лице наручиоца ће у писаној форми (путем е-maila),факсом или 
телефоном, достављати захтеве који се односе на услугу одржавања 
н е медицинске опремe оним лицима које је изабрани понуђач одредио као 
контакт особе. 
Изабрани понуђач је у обавези да по захтевима (налозима)наручиоца, у вези 
са услугом поправке и одржавања немедицинске опреме , поступи у најкраћем 
могућем року, а при томе одзив понуђача на пријаву проблема мора бити 
најдуже у складу са роком из понуде. У случају да је проблем пријављен 
током нерадних дана претходно поменути период се рачуна од 07:00 часова 
првог радног дана. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

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. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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) Закона); 

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. 
ст. 2. Закона). 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из тачке 5. мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

1) да има неопходан пословни капацитет: 
- да има рефернце у пружању услуге која је предмет јавне набавке у 
периоду од претходне три годинe (2011., 2012., 2013);  
Рефернце су закључени уговори о пружању услуга које су предмет 
јавне набавке чија минимална збирна вредност 
прелази(ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ Х (ПУТА) 3 (ТРИ) )  
динара у траженом трогодишњем периоду са потврдом наручиоца, 
односно корисника ове услуге да је услуга извршена са 
задовољавајућим  квалитетом. (САМО ЗА ПАРТИЈЕ 1,3 4 и 5). 
 

 Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да                 
понуду подноси самостално или са подизвођачима, док група понуђача                        
додатне услове испуњава заједно . 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 

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) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
            Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне                                                                          
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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;  
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног 
суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.  
 

           Доказ мора бити издат након објављивања позива за пoдношење            
понуда;  
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - 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; 
 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

6) Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке понуђач доказује на следећи начин: 
да има неопходан пословни капаците, односно да има рефернце у 
пружању услуге која је предмет јавне набавке у периоду од претходне три 
године (2011., 2012., 2013) чија минимална збирна вредност 
прелази(ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ Х (ПУТА) 3 (ТРИ) ) динара у 
траженом трогодишњем периоду, понуђач доказује достављањем потврде 
наручилаца односно корисника ове услуге (образац потврде дат је у 
поглављу XIII)и копије уговора које је закључио у периоду од претходне 
три наведене године.(САМО ЗА ПАРТИЈЕ 1,3 4 и 5). 
 

Испуњеност осталих додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавнe набавке, понуђач доказује достављањем  доказа које је наручилац 
навео за сваку партију појединачно, односно одвојено. 

 
 
 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. 
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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) до 4), који је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  
Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру 
АПР-а. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач јасно наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 
 
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. 
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 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора испунити обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) Закона . 
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V УПУТСТВО ПУНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
2.   НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
2.1    Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив 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. 
Понуду доставити на адресу:Дом здравља Земун,Рада Кончара бр:46, Београд 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ,услуга-Текуће поправке и 
одржававање немедицинске опреме(и резервни делови)., обликована по 
партијама (навести број и назив партије) , број: ЈН 24/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 26.11.2014. 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 
наручилац 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. 

 
Понуда мора да садржи: 

 Оверен и потписан Образац понуде 

 Оверен и потписан Образац структуре цене 

  Оверен и потписан Модел уговора 

 Оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди 

 Оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона. 

 Оверен и потписан Образац меничног овлашћења у два примерка 

 Оверен и потписан Образац трошковa припреме понуде 

 

 

  2.2        Јавно отварање понуда  одржаће се одмах након истека рока за 

подношење понуда, дана 26.11.2014 године у 10:15 часова на адреси: 

Дом здравља Земун,Рада Кончара бр:46,Земун, lll спрат,мала сала.  
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3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка је обликована у12(дванаест) партија. 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 
бити достављени у једном примерку за све партије. 
 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља 
Земун, Рада Кончара 46, Београд-Земун,  са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку,услуга-Текуће поправке и одржавање 
немедицинске опреме(и резервни делови), број: ЈН 24/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

 
„Допуна понуде за јавну набавку, услуга- Текуће поправке и 
одржававање н е медицинске опреме(и резервни делови), број: ЈН 24/2014 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 

 
„Опозив понуда за јавну набавку,услуга – Текуће поправке и 
одржававање н е медицинске опреме(и резервни делови), број: ЈН 24/2014 
- НЕ ОТВАРАТИ”или 

 
„Измена и допуна понуда за јавну набавку,услуга – Текуће поправке и 
одржававање  немедицинске опреме(и резервни делови), број: ЈН 24/2014 
- 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 
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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. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу 
понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
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 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

 
9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
9.1. Извршилац услуге, после извршене услуге, доставља Наручиоцу услуге 
фактуру (рачун) за услугу одржавања немедицинске опреме.  
9.2.Рок плаћања је од 60 до 90 дана од дана пријема исправног рачуна 
испостављеног за услугу и извештаја о извршењу услуге, верификованог од 
лица које ће вршити надзор над спровођењем пружања услуге, за услугу на 
који се односи рачун (фактура). 
9.3.У случају потребе Наручилац може ангажовати и стручно лице  ван  
установе које  ће  у  њено  име  извршити  оцену успешности реализације 
уговорених обавеза од стране Извршиоца услуге. Позитивна оцена 
ангажованог лица представљаће услов за измирење обавеза по уговору 
Наручиоца услуге према Извршиоцу услуге. 

9.4.Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 

 9.5 Гарантни рок на ина извршену услугу не не може бити краћи од 6 (шест)   
  м е с е ц и .   

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 



 

   Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 24/14                                        12  

Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 

 
 

11. 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 СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

   Понуђач је дужан да у понуди достави:  
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом 
и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања 
понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима 
из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

    

 

  

 

 

 

Напомена:  
У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да 
приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене 
пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију 
посебно. 
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II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
Изабрани понуђач је у обавези да најкасније на дан потписивања уговора 
достави бланко сопствену меницу којом понуђач обезбеђује испуњење својих 
обавеза из уговора. 
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу 
мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо (у прилогу – образац бр. XII. у конкурсној документацији), на име 
гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 
10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, да се може 
наплатити на први позив са клаузулом, „без протеста“. Уз меницу мора 
бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране 
пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде 
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора 
бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. 
У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – 
писмо остаје на снази. 
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у 
регистру меница и овлашћења који води НБС. 
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 
(тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних 
обавеза понуђача. 
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског 
обезбеђења ће бити враћено. 

 
 
13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано     лице     може,     у      писаном      облику      на      email 
dzztender@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за 
јавну набавку број  24/2014”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 
у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

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. 
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. 

 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини 15% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА   НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

   Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума   
„Најнижа понуђена цена“ 
 
 
 

18. 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 исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок на извршене услуге. У случају истог понуђеног гарантног рока, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извршења услуге. 

 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

 
20. 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. 

 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  
 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e- 
mail:dzztender@gmail.com,  факсом на број 011/2195-202 или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу Дом здравља Земун,Рада Кончара 46 , 
11080 Београд-Земун. 
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  
 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 
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 7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
 
Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано 
лице није учествовало у поступку. 
 
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
долази до застоја рока за подношење понуда. 
 
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке о додели уговора.  

 

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 понуда, 
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 од 80.000,00 динара: 
 

1)  број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
1) шифра плаћања 153 или 253, 
2) позив на број: 97 50-016, 
3) сврха: Републичка административна такса број или друга ознака набавке 

на коју се односи поднети захтев за заштиту права, 
4) назив наручиоца, 
5) корисник: Буџет Републике Србије. 

 
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. 
Закона мора да: 
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1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне 

таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе 
реализована и датум када је уплата таксе реализована). 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
 

  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона. 
 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1., понуђач 
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 
може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 
захтев за заштиту права. 
 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
у року из става 1., наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда  број  од   за  јавну 
набавку услуга-Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни 
делови), број: ЈН 24/2014 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Напоме на :  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Напоме на :  
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)    
                 ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

    

 
„Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме(и резетрвни  
делови)“, обликована по партијама:   
 

 

 

 

 

 

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

  

                     (Заокружити Партије за које понуђач доставља понуду) 

 
 
Напомена: 
 
Наручилац није у обавези према изабраном Понуђачу да искористи сва уговорена 
средства. 
Образац понуде достављен је за сваку партију,појединачно. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    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. 
Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за све понуђене партије посебно. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ,СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 
ЦЕНЕ ПО ПАРТИЈАМА  
  

  ПОНУДА за Партију 1„Одржавање сервера и пратећег 
софтвера“ 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„Текуће поправке и одржавање 
немедицинске опреме ( и резервни делови) „ спремни смо да извршимо 
наведену услугу, под следећим условима:  
 
Процењена бредност за Партију 1. износи: 630.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  поправке и одржавања сервера и пратећег софтвера 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 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 

 
                             

______________2014. 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. 
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ПАРТИЈА – 1 
Спецификација услуга: 
 1. Одржавање сервера и пратећег софтвера-  Dell Power Edge R 200 (3 
ком), Intel Server System SR1695WBAC, Dell Power Edge 2950, Dell Power Vault 
MD1000, Dell Power Connect 2724, Dell Power Edge R210 (2 kom) 
 - редован преглед (2 пута месечно) 

- интервенто одржавање кварова хардвера  (матична плоча, меморија, 
напајање, процесор, хард диск, SAS controller) 
 - одржавање, конфигурисање и инсталација сервиса: 
 
                      - Microsoft Windows Server 2003 

  - Centos оперативни систем 

  - Proxy сервис 

  - Mail сервис 

 Редовно и интервентно одржавање сервера се ради у договору са 
надлежним лицем 

 Рок за долазак након пријаве квара код хитних интервенција:до 4 часa 
 

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А ПДВ ИЗНОС СА ПДВ-А 

Услуга месечног 

одржавања 

   

Услуга годишњег 

одржавања 

   

 
Додатни услови: 
Потребно је  да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то :  
- Минимум један сервисер са:  
- Microsoft certified professional 
Credential Certification / Version 

 

Microsoft certified tehnology specialist Microsoft Windows server 2003 

 

Доказ: 
Доставити копију сертификата 
 

 

Београд, ________2014. године                                 потпис овлашћеног лица: 

        М.П.                                            

                                                                                                 ______________________ 
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ПОНУДА за Партију 2„Одржавање радних станица и монитора“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„Текуће поправке и одржавање 
немедицинске опреме ( и резервни делови) „ спремни смо да извршимо 
испоруику тражених добара, под следећим условима:  
 
Процењена бредност за Партију 2. износи: 590.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 

Гарантни рок на испоручена добра:_________ месеци (не мањи од 
оног који гарантује произвођач) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 
 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 

 
                             

______________2014. 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. 
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ПАРТИЈА 2 
   
Резервни делови 

Р.бр Опис  Назив резервног дела 
Количина 
(комад) 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1. Kuciste:  MS Industrial GRIFFIN Midi-Tower NoPSU или одговарајуће 20 
  2. Maticna 

ploca: 
ASUS H61M-KCPU или одговарајуће 
Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ 
i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors 
Supports Intel® 22 nm CPU 
Supports Intel® 32 nm CPU 
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 
Supports CPU up to 77 W 
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on 
the CPU types. 
* Refer to www. .com for CPU support list 
Chipset 
Intel® H61(B3) 
Memory 
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 
2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 
MHz Non-ECC, Un-buffered Memory 
Dual Channel Memory Architecture 
* 1600MHz and higher frequency is supported by Intel® 3rd 
generation processors. 
* Refer to www. .com for the Memory QVL (Qualified Vendors 
Lists). 
* Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB 
capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only 
recognize less than 3GB. Install a 64-bit Windows® OS when 
you want to install 4GB or more memory on the motherboard. 
* Due to the CPU behavior, DDR3 2133/1866MHz memory 
module will run at DDR3 2000/1800MHz frequency as default. 
Graphic 
Integrated Graphics Processor 
Multi-VGA output support : DVI/RGB ports 
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz 
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz 
Maximum shared memory of 1024 MB 
Expansion Slots 
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1 
2 x PCIe 2.0 x1 
Storage 
Intel® H61(B3) chipset : 
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue 
LAN 
Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s) 
Audio 
Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *2 
USB Ports 
Intel® H61(B3) chipset : 
8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board) 
Special Features 
  Exclusive Features : 
- AI Suite II 
- Ai Charger 
- Anti-Surge 
-   UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user 20 
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interface 
- Network iControl 
  Quiet Thermal Solution : 
-   Fan Xpert 
  EZ DIY : 
-   CrashFree BIOS 3 
-   EZ Flash 2 
-   MyLogo 2 
Back I/O Ports 
1 x PS/2 keyboard (purple) 
1 x PS/2 mouse (green) 
1 x DVI 
1 x D-Sub 
1 x LAN (RJ45) port(s) 
4 x USB 2.0 
3 x Audio jack(s) 
Internal I/O Ports 
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 
port(s) 
4 x SATA 3Gb/s connector(s) 
1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin) 
1 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin) 
1 x 24-pin EATX Power connector(s) 
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 
1 x Front panel connector(s) 
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 
1 x Internal speaker connector(s) 
1 x Clear CMOS jumper(s) 
Accessories 
I/O Shield 
2 x SATA 3Gb/s cable(s) 
BIOS 
64Mb Flash ROM, UEFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, 
SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a,SLP3.0, EUP-ready 
Manageability 
WOL, PXE, PME Wake Up 
Support Disc 
Drivers 
  Utilities 
  Update 
Anti-Virus Software (OEM Version) 
Form Factor 
uATX Form Factor 
8.9 inch x 6.9 inch ( 22.6 cm x 17.5 cm ) 
Note 
*1: Intel® 3rd Generation Core™ processors support PCIe 3.0 
speed. 
*2: Use a chassis with HD audio module in the front panel to 
support an 8-channel audio output. 

3. Procesor: Intel 1155 Celeron G1610 Dual Core 2.60Ghz/2MB/64bit/BOX 
или одговарајуће 20 

  4. Napajanje: LC POWER LC420H-12 420W или одговарајуће 
Kompatibilnost : ATX, 
Maksimalna snaga : 420 W 
Ventilatori : 1 kom. 
Standardi : 12V1, 12V2, 12V3, 
Konektori : 4-pin Floppy, 4-pin HDD/CD, 4-pin +12V, 5-pin 
SATA, 8-pin EPS, 6-pin VGA, 40 

  5. Memorija:  4GB DDR3  
SPECIFICATIONSCL(IDD) 11 cyclesRow Cycle Time (tRCmin) 
48.125ns (min.) Refresh to Active/Refresh 260ns 
(min.)Command Time (tRFCmin)Row Active Time (tRASmin)  
35ns (min.) Maximum Operating Power 2.160 W* UL Rating  20 
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94 V - 0Operating Temperature 0o C to 85o CStorage 
Temperature -55o  C to +100o C FEATURES•  JEDEC 
standard 1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply•  VDDQ = 1.5V 
(1.425V ~ 1.575V)•  800MHz fCK for 1600Mb/sec/pin•  8 
independent internal bank•  Programmable CAS Latency: 11, 
10, 9, 8, 7, 6•  Programmable Additive Latency: 0, CL - 2, or CL 
- 1 clock•  8-bit pre-fetch•  Burst Length: 8 (Interleave without 
any limit, sequential with starting address “000” only), 4 with 
tCCD = 4 which does not allow seamless read or write [either 
on the fly using A12 or MRS]•  Bi-directional Differential Data 
Strobe•  Internal(self) calibration : Internal self calibration 
through ZQpin (RZQ : 240 ohm ± 1%)•  On Die Termination 
using ODT pin•  Average Refresh Period 7.8us at lower than 
TCASE 85°C,3.9us at 85°C < TCASE < 95°C•  Asynchronous 
Reset•  PCB : Height 1.180” (30.00mm), single  sided  
component 
 
This document describes ValueRAM's 512M x 64-bit (4GB) 
DDR3-1600 CL11 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory 
module, based on eight 512M x 8-bit FBGA components. The 
SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR3-1600 
timing of 11-11-11 at 1.5V. This 240-pin DIMM uses gold 
contact fingers. The electrical and mechanical specifications 
are as follows: 

 
FEATURES 
•JEDEC standard 1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply 

•VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V) 

•800MHz fCK for 1600Mb/sec/pin 

•8 independent internal bank 

•Programmable CAS Latency: 11, 10, 9, 8, 7, 6 

•Programmable Additive Latency: 0, CL - 2, or CL - 1 clock 

•8-bit pre-fetch 

•Burst Length: 8 (Interleave without any limit, sequential with 

starting address “000” only), 4 with tCCD = 4 which does not 
allow seamless read or write [either on the fly using A12 or 
MRS] 

•Bi-directional Differential Data Strobe 

•Internal(self) calibration : Internal self calibration through ZQ 
pin (RZQ : 240 ohm ± 1%) 

•On Die Termination using ODT pin 

•Average Refresh Period 7.8us at lower than TCASE 85°C, 
3.9us at 85°C < TCASE < 95°C 

•Asynchronous Reset 

•PCB : Height 1.180” (30.00mm), single sided component 

6. Tvrdi disk:  TOSHIBA 500GB 3.5" SATA III 32MB 7.200rpm или 
одговарајуће 
Tip     Hard disk 
Format    3.5" 
Kapacitet   500GB 
Interfejs    SATA III 
Protok    6Gbps 
Keš memorija   32MB 
Broj obrtaja po minute  7.200rpm 10 

  7. Tastatura: LOGITECH K120 USB YU tastatura или одговарајуће 
 20 

  8. 
Mis: 

LOGITECH B100 Optical USB или одговарајуће 
 20 

  9. 
Ventilator 

80mm cooler master или одговарајуће 
 20 
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10. 
Ventilator 

90mm cooler master или одговарајуће 
 5 

  11. 
Ventilator 

120mm cooler master или одговарајуће 
 2 

  12. 
Kabl  

Y naponski kab 4-pin M HDD na 2x4 pin F HDD+4-pin M FDD, 
0.3m 4 

  13. 
Kabl 

Y naponski kab 4-pin M HDD na 2xSATA, 0.12m 
 6 

  14. 
Kabl 

Kabl SATA data HDD za prenos podataka 50cm 
 5 

  15. 
Kabl 

Kabl za napajanje racunara 
 20 

  16. 
Kabl USB Produžni kabl 1.8m 

 5 
  17. 

Mrezna 
karta 

Mrezna kartica  Interfejs : PCI  
Operativni sistem : Windows XP, Win 7 
Standardi : IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.3u, 10 

  18. Kabl Adapter 4-pin Molex (F) na 15-pin SATA (F)  4 
    

  

 Ukupno: 
  

  

Рекапитулација 
ИЗНОС  без    ПДВ-а   

ПДВ   

УКУПНО са  ПДВ-ом   

 
  
 

 

 

 

 

Београд, ________2014. године                                 потпис овлашћеног лица: 

        М.П.                                            

                                                                                                 ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vemil.hr/proizvod/delock-adapter-4-pin-molex-z-na-15-pin-sata-z/40979/
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ПОНУДА за Партију 3-„Обезбеђивање преносног пута,односно            

умрежавање фиксних локација“ 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„Текуће поправке и одржавање 
немедицинске опреме ( и резервни делови) „ спремни смо да извршимо 
наведену услугу, под следећим условима:  
 
Процењена бредност за Партију 3. износи: 760.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  поправке и одржавања 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 
оног који гарантује произвођач) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 

 
                             

______________2014. 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. 
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ПАРТИЈА  3 
 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСНОГ ПУТА, ОДНОСНО УМРЕЖАВАЊЕ 

ФИКСНИХ ЛОКАЦИЈА 

( локације су наведене у спецификацији) 

            

            Спецификација услуга: 

 
Мониторинг и одржавање  постојеће бежичне и локалне мреже и мрежних 

чворишта са оптичким интернетом  10/10 MB/s, као и ситне интервенције на 

локалном разводу (замена конектора, свичева, печ каблова)  

Локације које је потребно повезати у интегрисан информациони систем 

Дома здравља Земун 
 

Ред. бр. Назив Адреса 

1. Централа Дома Здравља Земун Рада Кончара 46 

2. Здравствена Станица Доњи град Авијатичарски трг 7  

3. Заштита менталног здравља-одрасли Лазара Саватића 3А 

4. Заштита менталног здравља-деца Топличка 8 

5. Амбуланта Камендин Елија Финција 2 

6. Здравствена станица Батајница Митраљетина 1 

7. Здравствена станица Угриновци  XX нова бб 

8. Здравствена станица Бусије Епископа Цаве Трлајића 

9. Здравствена станица Сурчин Браће Пухаловић 12 

10. Здравствена станица Добановци Маршала Тита 11 

11. Здравствена амбуланта Јаково Палих бораца 1 

12. Здравствена амбуланта Бољевци Браће Веселиновић 4 

13. Здравствена амбуланта Бечмен Једанаестог октобра 4 

14. Здравствена амбуланта Петровчић Браће Љубинковић 2 

15. Здравствена амбуланта Прогар 12.августа 1  

16. Змајева кула Земун Банијска 30 

17. Силос Јаково Маршала Тита бб 
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18. Водоторањ Прогар Пут за купиново бб 

19. Стамбена зграда Батајница Пуковника Миленка Павловића 3 

20. Стамбена зграда Сурчин Војводјанска 71 

 

За локације од редног броја 1-15 потребно је да буде испуњено: 

Независна веза сваке локације до Микротик рутера у Централи дома здравља у Раде 

Кончара 46 

Брзина саобраћаја између локација минимум 40 мбпс  

WPАА2 PSK/TKIP енкрипција линкова ( 1024 бит) 

рестриктиван Firewall 

Softwаrе за мониторинг линкова или неке друге везе NMS (NETWORK 

MANAGEMENT SYSTEM) 

 

OSPF (OPEN SHORTEST PATH FIRST) ROUTING 

ИНТЕРНЕТ ПАКЕТ , ФИБЕР-ОПТИK 10/10 мб/пс (265 РАДНИХ СТАНИЦА) 

2 СТАТИЧКЕ IP АДРЕСЕ 

Непрекидно напајање које ће обезбедити uptime и то: 

Интернет 95% 

Интранет 98% 

Repair time (време поправке ) у случају квара :  

главна чворишта 4 сата 

остале локације 6 сати 

Подршка 24/7 

Списак опреме која је у власништву Дома здравља Земун 

 

Р.Б. Назив уређаја Количина 

1. Антена P5524-24 dBi   5 комада 

2.  Антена P5532-32 dBi 5 комада 

3. UBNT AG-HP-5G23 – 23dBi 19 комадa 

4. UBNT AG-HP-5G27 – 27dBi  6 комада 

5. NanoStation M5 16dBi 2 комада 

6. MikroTik RB-433AH 4 комада 

7. MikroTik RB-750 4 комад 

8. MikroTik RB2011UAS-RM 2 комад 

9 
Parabolicna antena  RD-5G30 - Ubiquiti RocketDish 5G-30 

AirMax 5GHz 1 комад 

10 Antena Ubiquiti AirFiber AF5U 1 комад 

  

 

 
 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А ПДВ ИЗНОС СА ПДВ-А 

Услуга месечног 

одржавања 

   

Услуга годишњег 

одржавања 
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Списак резервних делова  

   НАЗИВ Јед.ме

ре 

Количина Цена по 

јед.мере 

без ПДВ-

ом 

Укупна 

ценa без 

ПДВ-а 

Произвођач 

Р.б. (добра) 

1 Grid antena Ubiquiti Airgrid  M5 ком 5      

2 Antena Ubiquiti AirFiber AF5U ком 2      

3 IDE to CompactFlash adapter 40 

pin IDE connector 

ком 5      

4 Parabolicna antena  RD-5G30 - 

Ubiquiti RocketDish 5G-30 AirMax 

5GHz 

ком 2      

5 U.FL na N(ženski) kabl dužine 

15cm (pigtail) 

ком 10      

6 Copact Flash kartica 1GB ком 10      

7 Switch Linksys SD-208 10/100 8 

port 

ком 4      

8 IDE to CompactFlash adapter sаtа  

connector 

ком 5      

9 CFD-400 kabal  метар 20      

10 CFD-200 kabal метар 20      

11 MikroTik Router BOARD 433AH ком 2      

12 Eksterno kuciste za Mikrotik RB ком 2      

13 SFTP Kabl Cat 6 UC 300 HS24 метар 400      

14 Nosač za antenu metalni  ком 3      

15 POE-100S univerzalni PoE spliter 

5V / 9V /12V 

ком 10      

 
УКУПНО 

 

 

 
ПДВ__% 

 

 

 
СВЕГА  

 
 

 
Додатни услови: 

Докази да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то :  

- Минимум једног запослена сервисера са: 

-  Microsoft certified professional 

Credential Certification / Version 

 

Microsoft certified tehnology 

specialist 

Windows server 2008 Network 

infrastructure 

Configuration 

 

Microsoft certified tehnology 

specialist 

Microsoft Windows server 2003 

 

 

Понуђач је у обавези да за позиције 9, 10 и 13. из спецификације достави одговарајуће 

доказе да су исте усклађене са стандардом: 100 Ω Data Installation Cable.  

Овлашћење или ауторизација да су добра – резервни делови под редним 
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бројем 1, 2, 4, и 11. из спецификације оригинални производ произвођача 

уређаја, нoви, у oригинaлнoм фaбричкoм пaкoвaњу. 

Документација: у случају да понуђач није и произвођач добара, у обавези 

је да за добра – резервне делове под редним бројем 1, 2, 4, и 11. из 

спецификације достави oдгoвaрajући дoкумeнт – oвлaшћeњe или aутoризaциjу 

прoизвoђaчa или прeдстaвникa прoизвoђaчa опреме зa тeритoриjу Рeпубликe Србиje 

(звaничнa кaнцeлaриja прoизвoђaчa oпрeмe), кojoм прoизвoђaч уређаја, који су предмет 

јавне набавке, гaрaнтуje дa су пoнуђeна добра – резервни делови под редним бројем 

 1, 2, 4, и 11 из спецификације произведени од произвођача опреме. 

Ауторизација мора бити потписана од стране овлашћеног лица произвођача и мора да 

гласи на име понуђача који доставља понуду за добра – резервне делови под редним 

бројем 1, 2, 4, и 11. из спецификације који су предмет јавне набавке и да је насловљена 

на Наручиоца. 

Овлашћење или аутoризaциja сe дoстaвљa зa добра – резервне делове под 

редним бројем 1, 2, 4, и 11. из спецификације. 

 

 

Укoликo je дoкумeнт (oвлaшћeњe или aутoризaциja) нa стрaнoм jeзику, пoнуђaч 

je дужaн дa дoстaви прeвoд, нa српскoм jeзику, oвeрeн oд стрaнe овлашћеног судскoг 

тумaчa. 

 

Тренутни извршилац услуга је обезбедио локације за умрежење наших 

изолованих јединица, антенама које су у поседу Дома здравља „Земун“. 

Тренутни извршилац услуге ће  обезбедити 30 дана приступа својим локацијама од 

потписивања новог уговора,преко којих је извршио умрежење изолованих јединаца 

Дома здравља „Земун“,. Изабрани понуђач је у обавези да након  

потписивања уговора обезбеди неометан рад целокупне мреже Дома здравља 

„Земун“, а у периоду док буде монтирао опрему је у обавези да обезбеди 

неометан интернет саобраћај на свакој  од локација на којој врши монтирање опреме. 

Изабрани понуђач је у обавези да уколико врши реконстрокцију мрежних чворишта 

радове заврши најдуже 15 дана од потписивања уговора. 

 

 

Рекапитулација партије 3(услуга одржавања на годишњем нивоу + резервни 

делови) 

 

Без ПДВ-а  

 

ПДВ 

 
 

Са ПДВ-ом  

 

 

 

Београд, ________2014. године                                 потпис овлашћеног лица: 

        М.П.                                            

                                                                                                 ______________________ 
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ПОНУДА за Партију 4„Одржавање UPS уређаја“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„Текуће поправке и одржавање 
немедицинске опреме ( и резервни делови) „ спремни смо да извршимо 
наведену услугу, под следећим условима:  
 
Процењена бредност за Партију 4. износи: 320.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  поправке и одржавања 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 
рока произвођача) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 

 
                             

______________2014. 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. 
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ПАРТИЈА  4 - Оджавање UPS уређаја 

Спецификација  

APC Smart UPS 1500 Кoличина 

Цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Произвођач 

сет гарнитура батерија 12V 9Ah    1 

  

 

напојна јединица A2  1 

  

 

матична плоча 1 

  

 

предњи панел са индикаторима  1 

  

 

задњи панел са утичницама IEC 320 1 

  

 

 Сервис на годишњем нивоу  1 

  

 

APC Smart UPS 3000   

  

 

сет гарнитура батерија 12V 9Ah   1 

  

 

напојна јединица  1 

  

 

матична плоча 1 

  

 

предњи панел са индикаторима  1 

  

 

задњи панел са утичницама IEC 320 1 

  

 

Сервис на годишњем нивоу 1 

  

 

APC Smart UPS 700   

  

 

сет гарнитура батерија 12V 9Ah   1 

  

 

напојна јединица 1 

  

 

матична плоча 1 

  

 

предњи панел са индикаторима  1 

  

 

задњи панел са утичницама IEC 320 1 

  

 

Сервис на годишњем нивоу 1 

  

 

APC Smart UPS 750   

  

 

сет гарнитура батерија 12V 7Ah  1 

  

 

напојна јединица 1 

  

 

матична плоча 1 

  

 

предњи панел са индикаторима  1 

  

 

задњи панел са утичницама IEC 320 1 

  

 

Сервис на годишњем нивоу 1 

  

 

APC Smart UPS 400   

  

 

сет гарнитура батерија 12V 9Ah  2 

  

 

напојна јединица  2 

  

 

матична плоча 2 

  

 

предњи панел са индикаторима  2 

  

 

задњи панел са утичницама IEC 320 2 

  

 

 Сервис на годишњем нивоу  2 

  

 

Aros XR3000   

  

 

сет гарнитура батерија 12V 7Ah    2 

  

 

напојна јединица 2 

  

 

матична плоча 2 

  

 

предњи панел са индикаторима  2 

  

 

задњи панел са утичницама 2 

  

 

конектор RS 232 са прикључцима 2 
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 Сервис на годишњем нивоу 2  

  

 

EATON MDL PWD5115-750i   

  

 

сет батерија 12V 7.2 Ah  1 

  

 

напојна јединица  1 

  

 

матична плоча 1 

  

 

предњи панел са индикаторима 1 

  

 

задњи панел са утичницама  1 

  

 

 Сервис на годишњем нивоу 2       

AVR LT1250N        

сет батерија 12V 8Ah   1 

  

 

напојна јединица 1 

  

 

матична плоча   1 

  

 

предњи панел са индикаторима   1 

  

 

задњи панел са утичницама 1 

  

 

конектор RS 232 са прикључцима  1 

  

 

 Сервис на годишњем нивоу 1  

  

 

Compact 3300 Va   

  

 

сет батерија 12V 9 Ah   1 

  

 

напојна јединица  1 

  

 

матична плоча  1 

  

 

предњи панел са индикаторима  1 

  

 

задњи панел са утичницама  1 

  

 

конектор RS 232 са прикључцима  1 

  

 

 Сервис на годишњем нивоу  1 

  

 

Smart sinus T32 3500 va   

  

 

сет батерија 12V 9 Ah   1 

  

 

напојна јединица   1 

  

 

матична плоча   1 

  

 

предњи панел са индикаторима   1 

  

 

задњи панел са утичницама   1 

  

 

конектор RS 232 са прикључцима  1 

  

 

Сервис на годишњем нивоу 1 

  

 

УКУПНО 

 

   

Рекапитулација Партије 4 
 

 

ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а               ПДВ ИЗНОС СА ПДВ-oм 

 

Укупно( Резервни делови и 

сервис) 

   

 

Београд, ________2014. године                                 потпис овлашћеног лица: 

        М.П.                                            

                                                                                                 ______________________ 
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ПОНУДА за Партију 5„Одржавање штампача и копир машина“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„ Поправке и одржавања 
немедицинске опреме ( и резервни делови)“,спремни смо да извршимо 
наведену услугу, под следећим условима:  
 
Процењена вредност за Партију 5. износи:600.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  поправке и одржавања штампача и копир машина 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 
рока произвођача) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 
              

______________2014. 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. 
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ПАРТИЈА 5 -Одржавање штампача и копир машина 

Спецификације услуге одржавање штампача и копир машина: 

 

Р.б. 

НАЗИВ  

Услуга  

одржавање штампача 

Очекиван

и сервис 

на 

годишњем 

нивоу 

Цена 

сервиса  

по ком 

 

Укупна 

цена 

(без 

ПДВ-а) 

Укупна 

цена 

(саПДВ-

ом) 

1. Сервис ласерског штампача мањег 

обима штампе (ML-2010, ML-

1610, Ml-1640, HP 1010, HP1102) 

25    

2. Сервис ласерског штампача 

повећаног обима штампе (HP 

2015, E240N, HP 2035, HP 2055) 

25    

3. Сервис ласерског штампача Epson 

6200L 

6    

4. Сервис матричног штампача 

(Epson LX 300+, Epson FX 2190, 

Epson PLQ-20) 

20    

5. Мали сервис копир апарати Canon 

IR2016J, IR 3025 

3    

6. Велики сервис копир апарати 

Canon IR2016J, IR 3025 

3    

 Укупно   

 

Спецификација резервних делова који се користе при сервисирању штампача: 

 

Р.б

. 

НАЗИВ 

Резервни делови 

штампача 

јед. 

мер

е 

колич

ина 

цена 

по јед 

мере 

без 

ПДВ-а 

укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена 

(са ПДВ-

ом) 

 Сервис ласерског 

штампача мањег обима 

штампе (ML-2010,  Ml-

1640, Ml-1610, HP 1010, 

HP1102) 

   

 

 

 пикап ролер ОЕМ ТРЕЈ 1 ком 5    

 пикап ролер треј 2 ком 5    

 зупчаник силиконског 

ваљка 

ком 
5   

 

 силиконски ваљак ком 5    

 чаура силиконског ваљка ком 5    

 трансфер ваљак ком 5    

 форматер ком 3    

 Сервис ласерског 

штампача повећаног 

обима штампе (HP 2015, 

E240N, HP 2035,HP 2055) 
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 форматер ком 2    

 силиконски ваљак ком 2    

 пикап ролер треј 1 ком 6    

 зупчаник силиконског 

ваљка 

ком 
6   

 

 чаура силиконског ваљка ком 6    

 сепаратор ком 2    

 грејач са фолијом ком 2    

 Сервис ласерског 

штампача Epson 6200L 

 
   

 

 пикап ролер tray ком 5    

 пикап ролер OEM ком 2    

 трансфер ролер ком 2    

 Фотокондуктор ком 6    

 Тефлонски ваљак ком 3    

 Силиконски ваљак ком 3    

 Матрични штампач 

(Epson LX 300+, Epson FX 

2190) 

 

   

 

 глава LX-300 ком 1    

 крај трактора ком 4    

 рибон механизам ком 1    

 рибон маска ком 1    

 Копир апарати Canon 

IR2016J, IR 3025 

 
   

 

 пикап ролер за  Canon 

IR2016J 

ком 
3   

 

 пикап ролер за  Canon  IR 

3025 

ком 
3   

 

 Пикап гумица за  Canon 

IR2016J 

ком 
3   

 

 Пикап гумица за  Canon  

IR 3025 

ком 
3   

 

 форматер за   Canon IR 

3025 

ком 
1   

 

 форматер за   Canon 

IR2016J   

ком 
1   

 

 ласер скенер  Canon 

IR2016J 

ком 
1   

 

 ласер скенер  Canon  

IR3025 

ком 
1   

 

 трансфер ролер за  Canon 

IR2016J 

ком 
3   

 

 трансфер ролер за   Canon  

IR3025 

ком 
3   

 

 drum unit IR3025 ком 2    

 drum unit IR2016J ком 2    

 Тефлонска фолија за  

Canon IR2016J 

ком 
2   

 

 Вратанца за ручно комплет  ком 1    
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

Р.б. Назив Укупна цена 

без ПДВ-а 

ПДВ Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. Сервисирање и 

поправка штампача 
   

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Резервни делови 

штампача  
   

СВЕГА  
 

 

 

Изабрани понуђач је у  обавези да уколико не може извршити поправку неког од 

наведених штампача у року из понуде,  обезбеди адекватну замену неисправног 

штампача до поправке истог. 
 

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                        потпис овлашћеног лица 

                                                                                                

                                               ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canon IR2016J 

 Чистач силиконског ваљка 

за  Canon IR2016J 

ком 
3   

 

 Тефлонска фолија за  

Canon  IR3025 

ком 
2   

 

 Сепарациона гумица 

сунђераста за  Canon  

IR3025 

ком 

3   

 

 Сепаратор ДАДФ-А за  

Canon  IR3025 

ком 
1   

 

 Сервис матричног 

штампача 

PLQ-20 

 

   

 

 Глава  PLQ-20 ком 2    

 Лењир  PLQ-20 ком 20    

 Сензор за папир доњи ком 3    

 Сензор за папир горњи ком 3    

 рибон механизам ком 3    

 напојна јединица ком 2    

 основна плоча ком 2    

 Укупно    
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ПОНУДА за Партију 6„Одржавање телефонске инсталације“ 
 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„ Поправке и одржавања 
немедицинске опреме( и резервни делови)“, спремни смо да извршимо 
наведену услугу, под следећим условима:  
 
Процењена вредност  за Партију 6. износи:150.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 

Услуга  поправке и одржавања телефонске инсталације“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 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 
______________2014. 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. 
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ПАРТИЈА 6 
Спецификација за одржавање телефонске инсталације 

На свим локацијама  Дома здравља Земун потребно је одржавање и сервисирање 

постојеће телефонске инсталације и телефонских централа, а према следећим 

подацима: 

a) 1 локација са телефонском централом капацитета до 150 прикључака-Panasonic 

D-500 (Рада Кончара 46) 

b)  2 локације са телефонском централом капацитета до 30 прикључака 

(Авијатичарски трг 7, Батајница – Митраљетина 1) 

c)  8 локација са телефонском централом капацитета до 15 прикључака 

(Авијатичарски трг 7 – три система, Рада Кончара 46, Добановци – Маршала 

Тита 11, Сурчин – Војвођанска 109, Топличка 8, Лазара Саватића 3А) 

d)  11 локација са директним бројевима (Авијатичарски трг 7, Рада Кончара 46, 

насеље Галеника – Момчила Радивојевића 34, насеље Камендин – Елија 

Финција 2, насеље Бусије – Епископа Саве Трлајића, Угриновци – XX нова бб, 

Јаково – Палих бораца 1, Бечмен – 11. октобра    4, Петровчић – Браће 

Љубинковић 2, Бољевци – Браће Веселиновића 4, Прогар – 12. августа 1 

1. 

 
Р.б. 

Опис  
Услуга  

 

Јед. мере количина Јединич

на цена 
(без 

ПДВ-а) 

Укупна 

цена 
(без ПДВ-а) 

1. Поправка и дорада оштећене 

телефонске инсталације са заменом 

неисправних утичница, конектора, 

каблова и елемената телефонских 

разделника 

радни сат 35   

2. Програмирање телефонских 

централа и телефона радни сат 10   

3. Сервисирање неисправних 

телефонских централа и телефона радни сат 10   
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2.Резервни делови и материјал 

 

 

Рекапитулација:(1+2) 

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. 

- Сервисирање телефонских централа и телефона подразумева преузимање 

уређаја, радове на поправци и испоруку поправљеног уређаја 

- За сваки резерни део који је потребно уградити за сервисирање неисправних 

уређаја, Понуђач је дужан да обавести Наручиоца и достави одговарајућу 

понуду за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу 

резервног дела у уређај који је предмет сервисирања 

 

Београд, ________2014. године                               потпис овлашћеног лица: 

        

    М.П.            _____________________               

  

 

 

 

 

 

Р.б 
Назив артикла  јед. 

мер

е 

кол

ичи

на 

цена по јед 

мере без 

ПДВ-а 

укупна 

цена 

без ПДВ-а 

произвођа

ч 

1 Инсталациони кабл 

IY(St)Y2x2x0,6 

m  100  

 

 

2 Инсталациони кабл 

IY(St)Y5x2x0,6 

m 
100   

 

3 Инсталациони кабл 

IY(St)Y10x2x0,6 

m 
60   

 

4 Инсталациони кабл 

IY(St)Y20x2x0,6 

m 
60   

 

5 PVC- инсталационе 

каналице40х40 

kom 
150   

 

6 Телефонске утичнице 

1xRJ11 

kom 
30   

 

 

7 

Телефонске утичнице 

2xRJ11 

kom 
10   

 

8 

 

Флат кабл 4-жилни m 
300   

 

9 Спирални кабл за 

слушалицу 

kom 
15   

 

10 Конектор RJ11 kom 100    

11 Конектор RJ45 kom 20    
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ПОНУДА за Партију 7„Одржавање клима уређаја“  
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„ Поправке и одржавања 
немедицинске опреме спремни смо да извршимо наведену услугу, под 
следећим условима:  
 
Процењена вредност за Партију 7. износи:400.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 

 
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 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

                

 

______________2014. 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. 
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ПАРТИЈА 7 
Спецификације услуге одржавање клима уређаја 

 

Р.б. 

Опис 

Услуга  

 

Једини

ца 

мере 

Цена 

сервиса  

по ком 

Очекивани 

сервис на 

годишњем 

нивоу 

(270 ком.) 

Јединична 

цена 

сервиса  

по ком 

(без ПДВ-

а) 

Укупна цена 

(без ПДВ-а) 

1. -Демонтажа,прање 

маске,филтера на унутрашној 

јединици.Прање и 

дезинфекција специјалним 

средствима измењивачких 

површина. 

 

 

 

 

  ком 

 

 

 

 

270 

  

2. -Демонтажа прочишћавање или 

издувавање или издувавање и 

поновна монтажа или замена 

одвода кондензата са 

унутрашње јединице. 

 

 

 

 

 ком 

 

 

 

270 

  

3. -Механичко чишћење 

измењивачких површина 

испаривача и кондензатора. 

 

 

 ком 

 

270 

  

4. -Контрола-мерење притиска 

испаравања и кондензација и 

по потреби допуна јединица са 

расхладним флуидом. 

 

 

 

 ком 

 

 

270 

  

5. -Комплетна контрола и 

подешавање аутоматике на 

споњашној и унутрашној 

јединици сплит система.  

 

 

 

 ком 

 

 

270 

  

6. -Демонтажа клима уређаја  ком 5   

7. -Монтажа клима уређаја  ком 5   

Укупно    

 

Рекапитулација: 

 Укупан износ  

Без ПДВ-а  

ПДВ  

Са ПДВ-ом  

 

 

Београд, ________2014. године                                 потпис овлашћеног лица: 

  М.П.                                           

                           ______________________ 
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ПОНУДА за Партију 8„Сервисирање и одржавање електричних 

уређаја (фрижидери, машине за веш) 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга, у 

отвореном поступку бр.24/2014 -„ Поправке и одржавања немедицинске опреме ( и 

резервни делови)“,спремни смо да извршимо наведену услугу, под следећим условима:  

 

Процењена вредност за Партију 8. износи:300.000,00 РСД без ПДВ-а. 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 

 
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 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

               

 

______________2014. 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. 
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ПАРТИЈА 8 
Спецификација апарата за сервисирање и одржавање електричних уређаја (фрижидери, 

машине за веш) 

Машине за прање веша 

Р.Б. Назив уређаја Количина 

1. BEKO 5 KG 2 комада 

2.  PRIMUS 35KG 1 комад 

3. IMESA 20 KG 1 комад 

4. WHIRLPOOL 5 KG 1 комад 

 

Сушара 

Р.Б. Назив уређаја Количина 

1. PRIMUS D 25 1 комад 

2.  TIPPO 20 1 комад 

 

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 

 

ПОНУДА 

1.Услуга сервиса 

 
Р.б. 

Опис  
Услуга  

 

Јед. мере Очекивани 

број 

радних 

сати 

Јединич

на цена 
(без 

ПДВ-а) 

Укупна 

цена 
(без ПДВ-а) 

1. Сервис машина за веш радни сат 100   

2. Сервис фрижидера и замрзивача радни сат 20   

 Укупно  

 

 

2. Резервни делови 

 

Р.б 
Назив артикла  јед. 

мер

е 

кол

ичи

на 

цена по јед 

мере без 

ПДВ-а 

укупна 

цена 

без ПДВ-а 

произвођа

ч 

1 Ispusni ventil D-76 220 V 

PRIMUS ugaoni 

kom 5  

 

 

2 Ispusni ventil D-76 220 V 

ravan 

kom 
5   

 

3 ventil za dovod vode ¾” 220 kom 
5   

 

4 Ventil za dovod vode 1” 220v kom 5    
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Рекапитулација партије 8(1+2) 

 Укупан износ на годишњем нивоу 

Без ПДВ-а  

ПДВ  

Са ПДВ-ом  

 

Напомена: 

-  Цена радног сата укључује све трошкове:доласка, транспорта,дефектажу, 

демонтажу,сервисне активности,монтажу,пробу и пуштање у рад. 

 

- Сервисирање подразумева преузимање уређаја и испоруку поправљеног 

уређаја 

 

 

Београд, ________2014. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

             М.П.                       _____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Osovina bubnja rs-20 

pogonska 

kom 
3   

 

6 Vodilno kolo nt kom 5    

7 Mikroprekidač vrata  sušare 

RS-20 

kom 
1   

 

8 Časovno DIEHL kom 1    

9 Grejač 2x3000w primus kom 10    

10 Grejač  sušare 1000w /220v kom 5    

11 Turbina ventilator RS-20 kom 5    

12 Kompresor kom 3    

13 Elektronski termostat kom 10    

14 Доводно црево kom 1    

15 Одводно црево kom 1    

16 Пумпа за воду kom 1    

17 Одводно црево буб. - пумпа kom 1    

18 Р. каиш kom 1    

19 Програматор kom 1    

20 Лежај бубња kom 1    

21 Freon лит. 10    

Укупна цена без ПДВ-а  
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ПОНУДА за Партију 9„Сервис агрегата“  
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„ Поправке и одржавања 
немедицинске опреме спремни смо да извршимо наведену услугу, под 
следећим условима:  
 
Процењена вредност за Партију 9. износи:195.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  поправке и одржавања агрегата 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 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 
               

 

______________2014. 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 
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Партија -9: Спецификација за сервис агрегата 

 

1.Dizel agregat Torpedo Rijeka 63 kw-redovan servis 

Р.Б Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Zamena ulja litar 17   

2.  Filter ulja komad 1   

3.  Filter goriva komad 1   

4.  Filter vazduha komad 1   

5.  Очекивани број радних сати rad sat 6   

 

 Укупан износ  

Без ПДВ-а  

ПДВ  

Са ПДВ-ом  

 

2.Dizel agregat Johan Deer somo 88 kw- redovan servis 

Р.Б Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Zamena ulja litar 15   

2.  Filter ulja komad 1   

3.  Filter goriva komad 1   

4.  Filter vazduha komad 1   

5.  Очекивани број радних сати rad sat 6   

 

 Укупан износ  

Без ПДВ-а  

ПДВ  

Са ПДВ-ом  

 

3. Dizel agregat AKSA Power tip ak 4200 250 kw- redovan servis 

Р.Б Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Zamena ulja litar 15   

2.  Filter ulja komad 1   

3.  Filter goriva komad 1   

4.  Filter vazduha komad 1   

5.  Очекивани број радних сати rad sat 6   

 

 

 Укупан износ  

Без ПДВ-а  

ПДВ  

Са ПДВ-ом  
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4.Dodatne usluge pri održavanju agregata 

Р.Б Назив услуге 
Јед. 

мере 
Количина 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  
Dihtovanje i podmazivanje 

sistema za podmazivanje 
servis 1   

2.  
Dihtovanje i kontrola 

instalacije rashladne tečnosti 
servis 1   

3.  
Kontrola i testiranje creva i 

cevi dostave goriva do 

agregata 
servis 1   

4.  
Zamena gumenih nosača 

agregata 
servis 1   

5.  
Kontrola ispravnosti 

akumulatora i sistema punjenja 

akumulatora pri radu agregata 
servis 1   

6.  
Kontrola ispravnosti uređaja za 

dopunjavanje u mirnom 

režimu rada 
servis 1   

7.  
Kontrola predzagrevanja 

motora 
servis 1   

8.  
Kontrola zaštite od 

preopterećenja i pregrevanja 
servis 1   

9.  
Kontrola automatskog 

startovanja 
servis 1   

 

Рекапитулација Партије -9: 

Укупан износ (1+2+3+4) 

Укупно без 

ПДВ-а 

ПДВ Укупно са 

ПДВ-ом 

 
  

 
 

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                          потпис овлашћеног лица 

 

                  ____________________ 
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ПОНУДА за Партију 10„Сервис и ремонт циркуларних пумпи“ 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„ Поправке и одржавања 
немедицинске опреме ( и резервни делови)“,спремни смо да извршимо 
наведену услугу, под следећим условима:  
 
Процењена вредност  за Партију 10. износи:400.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  поправке и одржавања циркуларних пумпи 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 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

          - У случају хитних интервенција рок за одзив је до 2h 
 

______________2014. 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. 
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ПАРТИЈА - 10:  
Спецификација за годишњи и редовни сервис и ремонт циркуларних пумпи система 

грејања, тип ГХ-ГХР 40, ГХ-ГХР 50, ГХ-ГХР 65, ГХ-ГХР 80. 

1. 

Р.Б Опис услуга 

Јед.цена 

без ПДВ-

а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1.  Затварање вентила са обе стране пумпе   

2.  Демонтажа пумпе са линије   

3.  Дефектажа пумпе   

4.  Расклапање пумпе   

5.  Замена граф.лежајева   

6.  Обрада осовине ротора – биксновање и балансирање осовине   

7.  Замена радног дела пумпе   

8.  Наваривање, обрада и балансирање радног кола пумпе   

9.  Викловање (премотавање) намотаја статора   

10.  Обрада преградне плоче   

11.  Замена преградне чауре   

12.  Остале машинске обраде (обрада сицева, налегајућих површина)   

13.  Склапање пумпе   

14.  Испитивање и провера рада пумпе на пробном столу   

15.  Чишћење и прирубница и замена дихтунга   

16.  Монтажа пумпе на линију   

17.  
Повезивање пумпе на ел.инсталацију са пуштањем у рад и 

праћењем радних параметара 
 

 

18.  

Транспорт пумпе  

- Потребно је да сервисер поседује наведене пумпе у резерви 

ради евентуалних хитних интервенција. Такође је потребно да 

поседује испитни пробни сто за испитивање рада пумпе на 

хладни водени притисак у радном режиму. 

 

 

       Укупно без ПДВ-а  

 

Уколико цена није јединствена за све наведене моделе потребно је наведену 

спецификацију копирати и попуњену доставити у понуди. 

 

2. 

2. 

Ремонт или замена вентила НО 40 НП 16, НО 50 НП 16, НО 65 

НП 16, НО 80 НП 16, НО 100 НП 16, 
Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

- блиндирање вода    

- испуштање воде из система   

- демонтажа вентила са линије   

- дефектажа вентила   

- обрада седишта вентила   
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- обрада навојног вретена вентила   

- чишћење или замена штоп бискне (притезача)   

- чишћење и обрада налегајућих површина вентила   

- вађење и замена графитног заптивача   

- замена дотрајалих Т-завртњева за притезање штоп биксне   

- испитивање пропусности вентила притиском на испитном 

пробном столу 
 

 

- чишћење прирубничких површина и замена заптивача   

- монтажа вентила на линију   

- пуњење система радним флуидом   

- одзрачивање система   

- транспорт   

3. 

Еталонирање вентила сигурности са издавањем извештаја, као и 

евентуални ремонт – потребно је да понуђач поседује решење о 

акредитацији за поменуту врсту делатности од стране АТС-а 

(Акредационог Тела Србије) 

 

 

4. 

Интервенције на инсталацији грејања у објекту   

- пражњење система грејања   

- скидање радијаторских чепова   

- уградња редуцира   

- замена дихтунга   

- уградња одзрачних славина   

- замена дихтунга   

- уградња ПИП славина   

- скидање неисправних радијаторских вентила   

- уградња нових радијаторских вентила   

- скидање радијаторских навијака   

- уградња новог радијаторског навијка   

- сечење и замена дотрајале цевне инсталације   

- испирање цевног система и грејних тела   

- пуњење система радним флуидом   

 

Укупно без ПДВ-а: 

 

 

Рекапитулација: 

Укупан износ (1+2) 

Укупно без 

ПДВ-а 

ПДВ Укупно са 

ПДВ-ом 

 
  

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                          потпис овлашћеног лица 

 

                  _________________ 
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ПОНУДА за Партију 11„Чишћење котлова“ 

 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„ Поправке и одржавања 
немедицинске опреме спремни смо да извршимо наведену услугу, под 
следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 11. износе:250.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  чишћења котлова“подразумева: 

- Механичко  чишћење котлова 2 ком.на чврсто гориви и 
хоризонталних димоводних канала, са димно пламене стране од 
наслага чађи, смоле и сумпорног каменца (2 пута месечно у сезони и 
једном годишње). 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок извршења:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

        - У случају хитних интервенција рок за одзив је до 2 часа 
 

______________2014. 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. 
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Партија 11: Спецификација за чишћење котлова-Амбуланте Бољевци и Добановци 

 

Р.Б                                               Опис услуге 

Јед. 

мере(с

ервис) 

Коли

чина 

 

Јединич

на цена 

без 

ПДВ-а 

 

Укупна

на цена 

без 

ПДВ-а 

 

1. Механичко  чишћење котлова (Нео вулкан) 

2ком.на чврсто гориви и хоризонталних 

димоводних канала, са димно пламене стране 

од наслага чађи, смоле и сумпорног каменца 

(2 пута месечно у сезони ). 

 24   

 

2. 

 

Отварање деклова на котлу,спаљивање чађи 

и смоле,дихтовање деклова на 

котлу,механичко чишћење вертикале 

димњака,избацивање чађи из објекта 

(једном годишње) 

 2   

 

 

Рекапитулација: 

Укупан износ  

Укупно без 

ПДВ-а 

ПДВ Укупно са 

ПДВ-ом 

 
  

 

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                          потпис овлашћеног лица 

 

                  ____________________ 
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                 ПОНУДА за Партију 12„Стаклорезачке услуге“ 

 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.24/2014 -„ Поправке и одржавања 
немедицинске опреме спремни смо да извршимо наведену услугу, под 
следећим условима:  
 
Процењена вредност за Партију 12. износи:400.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 

Стаклорезачке Услуге  подразумевају: 

- Одржавање или поправку 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 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

        - У случају хитних интервенција рок за одзив је до 2 часа 
 
               

______________2014. 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.    
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Партија - 12: Спецификација за стаклорезачке услуге 

 

 

Р.Б Назив услуге 
М2/

ком 

Јед.цена 

без ПДВ-

а 

Укупна 

цена 

безПДВ-а 

1.  Репарација профилит стакла 8,00   

2.  Репарација термо стакла 2x4 12,00   

3.  Репарација стакла 4мм 8   

4.  Репарација стакла 6мм обрађених ивица са и без рупа 55   

5.  Репарација орнамент стакла 4/5 5   

6.  Репарација стакла 10мм каљено са урезима 10   

7.  
Окови за стаклена врата каљена  

10мм арт, 101 

3 ko 
 

 

8.  
Окови за стаклена врата каљена  

10мм арт, 102 

4 ko 
 

 

9.  
Окови за стаклена врата каљена  

10мм арт, 103 

1 
 

 

10.  
Окови за стаклена врата каљена  

10мм арт, 104 

1 
 

 

11.  
Окови за стаклена врата каљена  

10мм арт, 301 

3 
 

 

12.  
Окови за стаклена врата каљена  

10мм арт, 104-а 

3 
 

 

13.  
Окови за стаклена врата каљена  

10мм арт, 340 

2 
 

 

14.  Аутомат за врата стаклена арт.9000 2   

15.  Брава за врата стаклена арт.202 3   

16.  Брава за врата стаклена арт.201, 3   

17.  Брава за врата стаклена арт.242, 1   

18.  Брава за врата стаклена арт.314, 4   

19.  Брава за врата стаклена арт.241, 1   

20.  Засун подни арт. 292 1   

21.  Засун подни арт. 293 1   

22.  Засун подни арт. 316 2   

23.  Засун подни арт. 303 3   

24.  Засун подни арт. 304 1   

25.  Рукохват за врата стаклена арт 3; 2 3   

 

 

 

 

 

 

 

Понуђач исказује цену у коју су укључени сви трошкови везани за позицију из 

табеле. 
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Рекапитулација партије - 12 

Укупан износ  

Укупно без 

ПДВ-а 

ПДВ Укупно са 

ПДВ-ом 

 
  

 

 

                         

 
                           

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 
Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 24/14                                        60  

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
Дом здравља Земун 
Београд, Ул. Рада Кончара бр. 46 
Број: ___________  
Датум: _____________ 
 
1. Наручилац Дом здравља Земун са седиштем у  Београду, улица Рада Кончара бр. 46, 

ПИБ:100203635  Матични број: 07041632 кога заступа директор др Душан Јоксимовић, (у 

даљем  тексту: Наручилац услуге)  
и 
2.________________________,са седиштем у  ________________________    , 
улица___________________,ПИБ:________________Матични број: _____________ кога заступа 
____________________________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуге) 
___________________________________________________________________ 
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подиспоручиоца, 
потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подиспоручиоце). 

 
Закључили су:  

У Г О В О Р 
за набавку бр.24/2014: услуге „Поправке и одржавање немедицинске опреме“, 
обликована по партијама, на период дванаест месеци.   
Члан 1.  
Предмет овог Уговора су услуге - Поправке и одржавање немедицинске опреме, за 
партију______,  према понуди Извршиоца услуга број: ________ од _________ 
2014. године, која је саставни део овог уговора. 
Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама, на период од 12 
месеци, односно до утрошка уговорених средстава. 
  
Члан 2.  
Уговорену цену чине: цена услуга и резервни делови  
набавка услуга - „Поправке и одржавања немедицинске опреме“, обликована по 
партијама ,  

 

Укупна уговорена цена за Партију__износи:_______динара без ПДВ-
а,односно___________ са ПДВ-ом.  

(словима:________________________________________________динара без ПДВ-а) 

Члан 3.  
За услуге дефинисане у чл. 1. овог Уговора плаћање ће се извршити на следећи 
начин:  
По извршеним услугама поправки и одржавања Извршилац услуга ће у законском 
року доставити на исплату Наручиоцу услуга сва документа везана за исплату 
(фактура, радни налог који мора да садржи: назначени објекат и врсту опреме која 
је сервисирана, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену 
сервисера - ако је има, а оверен од стране Извршиоца услуга, корисника и 
овлашћеног представника Службе за техничке послове). Извршилац услуга је у 
обавези и да један примерак (копију) радног налога достави Служби за техничке 
послове. Рок плаћања је од 60 до 90 дана од дана испостављања докумената 
везаних за исплату сходно понуди бр. ________ од _______.2014. године. 

Члан 4.  
Услуге из чл. 1. овог Уговора обављаће се по позиву Наручиоца услуга. Позивом 
се сматра сваки позив у писаној форми (факс, допис и сл.) или усмени позив 
(телефон у случајевима хитних интервенција, у периоду после 15 часова, 
викендом или празницима) од стране овлашћеног лица Службе за техничке и друге 
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послове Дз Земун. Позив, у било којој форми, мора да садржи назнаку места врсту 
опреме, опис квара и ознаку хитности за потребну сервисну интервенцију. 
 Уколико је сервисни позив био усменим путем, првог наредног радног дана мора 
бити послат и у форми писменог захтева, ради ажурне документационе 
евиденције.  
 
По приспелом позиву упућени сервисер Извршиоца услуга обавиће дефектажу и, 
ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада 
корисника. Ако је квар већег обима сервисер ће, писмено или усмено, надлежном 
лицу Наручиоца услуга предложити интервенцију у сервису извршиоца услуга или 
на лицу места, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање 
квара. На основу сагласности овлашћеног лица Нарчиоца услуга приступиће се 
поправци.  

Члан 5.  
Место извршења услуге су сви објекти Дома здравља Земун, у којима је 
инсталирана опрема из предмета овог Уговора, а у изузетним случајевима, када је 
због врсте и обима поправке то немогуће, поправка се врши у сервису Извршиоца 
услуга. У том случају одношење и враћање опреме организује Извршилац услуга.  
 
Сервисне услуге обављају се у редовном радном времену, а у изузетним 
случајевима (када су у питању већи кварови ургентног типа или они који 
онемогућавају обављање основне делатности корисника), поправка се обавља и 
ван радног времена.  
    
Члан 6.  
Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе 
Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави 
његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет поправке и 
одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности 
уређаја, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову 
сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет поправке и 
одржавања. 
 
Члан 7.  
Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг 
домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и 
узансама струке. Такође је обавезан да уграђује оригиналне резервне делове 
произвођача, а ако је то немогуће, делове истог квалитета од других произвођача 
по ценама из ценовника Извршиоца услуга. Замењени резервни делови обавезно 
се остављају Наручиоцу услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног 
налога.  
 
У случају неквалитетно извршеног сервиса Извршилац услуга је обавезан да исти 
поново квалитетно изврши у року од 24 часа, без права накнаде. Наручилац услуга 
је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана предаје 
поправљеног уређаја Кориснику.  
 
Члан 8.  
Извршилац услуга се обавезује да достави Наручиоцу услуга финансијске 
гаранције и то:  
- Регистровану бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро 
извршење услуга у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком 
важења 30 дана дуже од истека рока за коначан завршетак услуга; 
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Члан 9.  
За извршене услуге одржавања и поправки Извршилац услуга даје гаранцију за 
уграђене делове према понуди бр. _________ од ______2014.год.  
 
Члан 10.  
На позив Наручиоца услуга Извршилац услуга је у обавези да достави у писаној 
форми:  
- детаљну дефектажу за евентуалне поправке опреме која је предмет овог 
Уговора.  
- допунску понуду за испоруку резервних делова који нису садржани у понуди бр. 
____________ од ____________. године која је саставни део овог Уговора. 
 
 Извршилац је у обавези да докаже да је понуђена цена у складу са тржишном.  
- одговарајуће предлоге за благовремено одржавање и поправке опреме или 
предлоге за отпис опреме чије је одржавање нерационално или немогуће, а у 
циљу планирања набавке тј. обнављања предметне опреме.  
 
Сви остали послови који нису обухваћени овим Уговором, а Наручилац услуга 
жели да их Извршилац услуга изведе предмет су посебног уговарања са 
дефинисањем услова извршења и плаћања.  
 
Члан 11.  
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне 
стране може захтевати раскид, под условом да је своје уговорне обавезе у 
потпуности и благовремено извршила.  
Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30(тридесет) 
дана.  
Разлози за раскид Уговора:  
- Уколико Извршилац услуга 2 пута узастопно не извршава обавезе из члана 4. и 6. 
Уговора, а Наручилац му то рекламира у писаној форми.  
Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским планом, за ове намене.  
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања обавеза од стране наручиоца. 
 
Члан 12.  
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 
споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног 
суда у Београду.  
Члан 13.  
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 1 
(једну) годину. Извршилац ће бити ангажован у складу са понудом тј. 
приоритетима и потребама Наручиоца. 
 
Члан 14.  
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) примерка а Извршилац 2(два). 
       
      Извршилац                                                                                             Наручилац                                                                                                        
                                                                                                        в.д.  Директора  Установе   
_________________                                   М.П.                              _____________________ 
                                                   
                                                                                                                др Ксенија Узуновић
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Саглано члану 88. Став1. Закона, понуђач  (навести 
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 

 

 

Р.б. 
 

Врста трошкова 

Износ трошкова у динарима 

1   

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

Укупно без ПДВ-а 
 

Укупно са ПДВ-ом 
 

 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове 
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

      
Датум 

            Потпис овлашћеног лица 

 

Место:            (М.П)  _____________________ 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

У складу са чланом 26. Закона о јн,  __________________________,даје  

(Назив понуђача) 

 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке услуге „Текуће поправке и одржавање 

немедицинске опреме(и резервни делови)“, број: ЈН 24/2014 поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 
 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација 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 смислу 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. Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 
2. ЗАКОНА 

 

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

 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач___________________  у поступку јавне набавке  услуге „Текуће 

поправке и одржавање немедицинске опреме(и резервни делови)“, број: ЈН 

24/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је 

ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

Датум Понуђач 
 

_____________   M.П.   _________________ 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

ДУЖНИК: _________________ 

Седиште:  _______________ 

Матични број:  ______________ 

Порески идентификациони број ПИБ: _____  

Текући рачун:  ____________ 

Код банке: _________________ 

  

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Дом здравља Земун, (Поверилац) 

Седиште: Београд-Земун, Рада Кончара 46 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије   

и овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд,Рада Кончара 46, као повериоца, да предату 

меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности  

понуде за ЈН 24/2014, што номинално износи ___________ динара без ПДВ-а, а по основу 

гаранције за озбиљност понуде. 

 Рок важења ове менице је од ______ 2014.године до _______ 2015.године 

 Овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара 46, као Повериоца, да у 

своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 

извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 

на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање (име и презиме) 

чији се потпис  налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 

Датум и место издавања      М.П. Дужник – издавалац 

Овлашћења  Менице 

 

_______________      _________________ 

 

               Потпис овлашћеног лица 
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО(Попуњава само изабрани понуђач) 

ДУЖНИК: _________________ 

Седиште:  _____________ 

Матични број:  __________ 

Порески идентификациони број ПИБ: _________  

Текући рачун:  ________ 

Код банке: ____________ 

  

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Дом здравља Земун, (Поверилац) 

Седиште: Београд-Земун, Рада Кончара 46 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије   

и овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд,Рада Кончара 46, као повериоца, да предату 

меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора за ЈН 

24/2014, што номинално износи ____________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за 

извршење уговорних обавеза. 

 Рок важења ове менице је од ______ 2014.године до ________ 2015.године 

 Овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара 46, као Повериоца, да у 

своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 

извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 

на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање (име и презиме) 

чији се потпис  налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 

Датум и место издавања        М.П. Дужник – издавалац 

Овлашћења  Менице 

 

   _______________       _________________ 

                                                                Потпис овлашћеног лица 
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XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИСПУЊЕНОСТИ  
  ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

1 3 4 5 

 (Заокружити Партију за коју понуђач доставља потврду) 

 

Корисник услуга односно наручилац ___________________________________, са  
 
адресом у ________________________________________ издаје  
 
 
  

ПОТВРДУ 
 
Да је за потребе корисника односно наручиоца посла понуђач 
______________________________________________________, са адресом  
 
________________________________________________, са задовољавајућим  
 
квалитетом, извршио услугу одржавања ________________________________ 
 (навести назив партије) 
у периоду од претходне три године (2011., 2012., 2013).  
 
Понуђач ________________________________________ је извршио услугу  
 
одржавања ________________________________________________________ 
 
по  уговорима о пружању услуга које су предмет јавне набавке у вредности од 
___________________ динара у траженом трогодишњем периоду. 
 
Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке услуге одржавања 
немедицинске  опреме, ЈН 24/2014, за потребе наручиоца  Дом здравља „Земун“, 
Београд, Рада Кончара 46, која има право да код издаваоца потврде изврши 
накнадну проверу података садржаних у потврди увидом у извршени посао.  
  
  
 Место и датум:                                                 КОРИСНИК УСЛУГА/НАРУЧИЛАЦ  
 
_______________________           М.П.           _____________________________ 
 
Напомена: Издаваоц потврде (корисник услуге/наручилац) не мора бити 
наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012). 

 


