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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 
и 68/16), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“ бр.29/13) и 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 03/2576  од  дана: 
15.08.2018. године даје се : 
 

  
                                          КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за јавну набавку мале вредности – „Tекуће поправке и одржавање немедицинске 
опреме (и резервни делови)“, обликована по партијама  

ЈНМВ бр. 24-1.2.7/2018  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
III Врста, количина и опис добара – спецификација 
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке  
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Образац понуде 
VII Модел уговора 
VIII Образац трошкова припреме понуде 
IX Образац изјаве о независној понуди 
X Менично овлашћење-писмо 
XI Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 

 
Назив наручиоца Дом здравља Земун 
Адреса наручиоца Рада Кончара бр:46, Београд-Земун 
Матични број 07041632 
Шифра делатности 8621 
ПИБ 100203635 
Интернет страница www.dzzemun.org.rs   

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Услуга – „Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)“  
бр. 24-1.2.7/2018 у свему према врсти, количини и опису добара - спецификацији набавке 
садржане у конкурсној документацији. 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
5. Контакт  

Служба за јавне набавке: e-mail: dzztender@gmail.com, факс  011/2195-202  
Радно време; понедељак-четвртак од 07-15 часова, петак од 07-14:30 часова 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет ЈНМВ бр. 24-1.2.7/2018 је набавка услуга - „Tекуће поправке и одржавање 
немедицинске опреме (и резервни делови)“  
 
2.Предметна јавна набавка обликована је по партијама. Осам (8) партија: 
 

Назив партије 
1. „Одржавање телефонске инсталације“   
2. „Одржавање клима уређаја“   
3. „Одржавање  ВРФ опреме  и вентилационе коморе   
4. „Сервисирање и одржавање електричних уређаја (фрижидери, машине за веш,пегле) 
5. „Сервис агрегата i kомпресора“ 
6. „Сервис и ремонт циркуларних пумпи“ 
7. „Чишћење котлова“ 
8. „Стаклорезачке услуге“ 

 
3.Назив и ознака из општег речника набавке:  
ОРН 50000000 -Услуге одржавања и поправки 
 
4. Критеријум за доделу уговора

5.  

: Најнижа понуђена цена. Оцењивање ће се вршити за 
сваку партију посебно.    

6. 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци 
Контакт: Дом здравља „Земун“, 11080 Земун, ул. Раде Кончара бр.46, трећи спрат, соба 
1,  Служба јавних набавки, тел. 011/2195-230 

mailto:dzztender@gmail.com�
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III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА/УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОК ИЗВРШЕЊА/ РОК 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
 

Извршење услуга, које су предмет јавне набавке,  вршиће се по захтеву овлашћеног лица 
Наручиоца, а све у складу са понудом изабраног понуђача 
Место извршења услуге : сви објекти Дома здравња „Земун“ у којима је потребно 
извршити услугу. 

 
 
Квалитативан и квантитативан пријем извршених услуга врши се приликом извршења 
истих, од стране Наручиоца. 
 
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга,  
изабрани Понуђач је дужан да у року од 3 дана ,од дана захтева Наручиоца поправи 
услугу за коју је утврђено да није извршена у складу са понудом.  
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара 
(резервних делова), изабрани Понуђач је дужан да у року од 3 дана ,од дана захтева 
Наручиоца замени добро (резервни део), на коме је утврђен недостатак. 
За квалитет испоручених добара (резервних делова) одговоран је изабарани понуђач. 
 
Спецификација захтеваних услуга и резервних делова исказана је кроз 
образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни. 
(Поглавље XI део конкурсне документације) 
 
 
 
                                                                                                                                 

 
 

Датум:_____________                         М.П.                          _____________________    
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 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
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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 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); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН)  

 
 
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:  

 

додатни 
услови биће наведени испод партија. 

  
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.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђа), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем

 

, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве понуђа), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке „Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме(и 
резервни делови)“, ЈНМВ бр. 24-1.2.7/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде; 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН)  

 
 
 
 
Место:_____________                                                                        Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке „Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и 
резервни делови)“, ЈНМВ бр. 24-1.2.7/2018 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 
 
 
Место:_____________                                                                     Подизвођач: 
 
Датум:_____________                               М.П.                           _____________________                                                         
  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем

 

, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 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 
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“ Београд-Земун, Рада Кончара бр.46 
,11080 Београд-Земун, са напоменом: Понуда за ЈНМВ бр. 24-1.2.7/2018 - „Tекуће 
поправке и одржавање немедицинске опреме(и резервни делови)“ -  НЕ ОТВАРАТИ. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење 
понуда, дана 

24.08.2017. године до 13:00 часова  

24.08.2018. године у 13:30

   Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за 
јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног 
отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 
стране одговорног лица понуђача. 

 часова на адреси: Дом здравља Земун, 
Рада Кончара 46, Београд, III спрат, мала сала . 

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. 
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све 
неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су 
саставни део конкурсне документације. Понуда се попуњава и подноси на обрасцу из 
конкурсне документације. Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне 
документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање. 
 
Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате 
у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 
испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од 
стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
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3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка је обликована у 8 (осам) партија. 
Партије су детаљно описане кроз образац структуре цене.  
(Поглавље XI у конкурсне документације). 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У складу са чланом 87. ст. 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуда да измени, 
допуни или опозове своју понуду. 
Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је наручилац примио измену, 
допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља „Земун“ 
Београд-Земун, Рада Кончара бр.46 ,  11080 Београд-Земун.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По  истеку р о ка за подно шење по нуда по нуђач не може да по вуче нити да мења сво ју 
пон уду. 
 
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 VI), 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 (поглавље 
VI) 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 (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
По нуђач је дужан да нар учио цу,  на њего в захтев,  омо гућ и пр иступ код подизво ђача,  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) и 2) Закона и то 
податке о:  
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• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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 (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
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
Плаћање ће се извршити у року од 45 до 60 дана, од дана испостављања фактуре по 
извршеној услузи,а све сходно понуди изабраног понуђача. 

. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 
9.2. 

Изабрани Понуђач је у обавези да уговорену услугу, изврши у року до 3 дана од дана 
захтева овлашћеног лица наручиоца. Извршење услуге, по закљученом уговору,у 
предметној набавци,вршиће се сукцесивно по захтеву овлашћеног лица наручиоца. 

Захтев у погледу начина, рока и места извршења услуге 

Место извршења услуге : сви објекти Дома здравња „Земун“у којима је потребно 
извршити услугу. 
 

9.3.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 Захтев у погледу рока важења понуде 

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 не може мењати понуду. 
 
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. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена 
је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива 
сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако 
Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од пунуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према 
чл. 92 Закона о јавним набавкама.  
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
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 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  
Министарство финансија Републике Србије – 
Пореска управа Републике Србије – 

www.mfin.gov.rs 
www.poreskauprava.gov.rs  

Министарство правде и државне управе Реп.Србије – 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Реп. Србије – 

www.mpravde.gov.rs 

Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине - 
www.minrzs.gov.rs 

 
www.merz.gov.rs 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 
1.Изабрани понуђач је дужан да достави: 

Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да на 
дан потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла преда наручиоцу:  

1.  бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану 
од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и 
оверену печатом, платива на први позив. Средство обезбеђења за добро извршење 
посла, односно меница издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужим од истека рока важења 
уговора, односно укупног извршења свих уговорених обавеза. 

2.  менично овлашћење,  
3.  доказ о регистрацији менице,  
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране 

пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока 
за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла. 

 
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за 
добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да 
потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем. 
 
Садржај меничног овлашћења за добро извршење посла дат је у Обрасцу  - поглавље  
X конкурсне документације.  
 
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је 
у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство 
обезбеђења. 

 
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 путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail dzztеndеr@gmail.com тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

http://www.mfin.gov.rs/�
http://www.poreskauprava.gov.rs/�
http://www.mpravde.gov.rs/�
http://www.merz.gov.rs/�
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наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
У случају из члана 6 3 .  став 2 ,  Нар училац ћ е у р о ку од 3  дана од дана пр ијема захтева, 
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ бр 24-1.2.7/2018. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
р о ка за подно шење по нуда,  дужан је да пр одужи р о к за подношење по нуда и о бјави 
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. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
Доказ може бити:  
-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза;  
-исправа о наплаћеној уговорној казни;  
-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
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- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
-доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 
 
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 рок плаћања.  

 
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 и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве 
из поглавља IV одељак 3.). 
  
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 
Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о јавним 
набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу поступак 
заштите права понуђача (чланови 148-159 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ број 
68/2015)).Понуђач који подноси захтев за заштиту права, дужан је да плати таксу која је 
одређена чланом 156. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ број 68/2015) у износу 
од 60.000,00 динара на рачун број 840-30678845-06 у складу са упутством издатом од 
стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
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подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена 
уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава); 
   4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о 
јавним набавкама. 
Упутство о уплати таксе и начин достављања доказа налази се на сајту Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
(http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvoo-uplati-republicke-administrativne-takse.html). 
Другачији доказ од доказа датог на сајту  Комисије наручилац неће прихватити. 

  
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор    
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
На основу позива за подношење понуде за јавну набавку“  ЈНМВ број 24-1.2.7/2018 „Tекуће 
поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)“за потребе Дома 
здравља „Земун“ достављамо  
 
ПОНУДУ бр ________________ од __________________  
 

 
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  
  
) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Телефон  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
) 

 
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: 

 

 
Напомена:
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 
  
 
) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Телефон:  

 
) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Телефон:  

 
) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:
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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –ЈНМВ бр. 24-1.2.7/2018„Tекуће поправке и 
одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)“ 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања 
(најмање 45 дана од дана испостављања фактуре по 
извршеној испоруци, а најдуже 60 дана) 

 

Рок важења понуде 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде)  

Рок извршења  
(у року до 3 дана од захтева Наручиоца)  

 
 

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. 

  

 
 
 
 

 
 

 

Kако је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно.(копирати у толико примерака за колико партија понуђач учествује) 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР  
 „Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови) 

 
Закључен између: 

 
Наручиоца: Дом здравља „Земун“ 
са седиштем у Земуну, улица Рада Кончара бр:46  
ПИБ: 100203635; Матични број: 07041632; 
Телефон: 011/2195 230 Телефакс: 011/2195 202 
Кога заступа: директор Ксенија Узуновић  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
Понуђача:................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извршилац) 
 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 24-1.2.7/2018. 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ............... од............................... 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је набавка услуга –„ Tекуће поправке и одржавање немедицинске 
опреме(и резервни делови)“, која је предмет јавне набавке мале вредности 24-1.2.7/2018.  
Извршилац се обавезује да Наручиоцу изврши услуге, у свему према понуди Извршиоца 
број ________ од __________ и врсти, количини и опису услуга - спецификацији, које се 
налазе у прилогу Уговора и саставни су део Уговора.    
 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 
Укупна уговорена цена за Партију_____ износи  ____________________ динара без ПДВ-
а, односно ___________________ динара са ПДВ-ом.  
Наведена цена је фиксна. 
Плаћање ће се извршити у року до __________ дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре.  
Уговорена цена се уплаћује на текући рачун Извршиоца, број ______________________, 
који се води код ___________________. 
Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца 
за 2018. годину за ове намене. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору  у 2019. години,    Наручилац    ће            
реализовати   по обезбеђивању  финансијских  средстава  усвајањем финансијског 
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плана  за  2018.  годину и то  највише до износа   средстава  која  ће  за ту намену 
бити одобрена у тој буџетској години.  
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 
Наручиоца). Извршилац услуга је у обавези и да један примерак (копију) радног налога 
достави Служби за техничке послове. Рок плаћања је од _________дана од дана 
испостављања докумената везаних за исплату, а сходно понуди изабраног понуђача. 

МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА 
Члан 3. 

Извршилац  ће извршити услуге  која су предмет набавке, сукцесивно у року до 
____________ дана од дана захтева Наручиоца.  
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.  
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да изврши услуге које су предмет овог Уговора буду у складу 
са Понудом и спецификацијом. 
Извршилац се обавезује да ће одговарати за материјалне и правне недостатке на 
извршеним услугама. 
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 
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.  
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. 
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ПРЕКОРАЧЕЊЕ РОКА ИСПОРУКЕ 
                                                        Члан 5. 

У случају прекорачења рока извршења услуге Наручилац стиче право да наплати од 
Извршиоца на име пенала 0.05% од вредности ставке из спецификације чије извршење 
касни, за сваки дан прекорачења рока извршења, с тим што износ тако одређене казне 
не може да пређе 5% од укупне цене предметне услуге.  
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 
накнаду штете. 
 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 
Извршилац се обавезује да ће у тренутку закључења Уговора предати Наручиоцу 
бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла евидентирану 
у Регистру меница код Народне банке Србије, у висини од 10% од цене из члана 2. 
Уговора, која траје 30 дана дуже од истека рока важења уговора, односно укупног 
извршења свих уговорених обавеза. 
Meницa мoрa бити пoтписaнa и пeчaтирaнa од стране овлашћеног лица за заступање. 
Поднета меница је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју продавац наводи у меничном овлашћењу – писму. Уколико 
Извршилац не достави захтевана средства финансијског обезбеђења у уговореном року 
сматраће се да нису испуњени услови за закључење уговора.  

НАКНАДА ШТЕТЕ 
Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да уколико Извршилац не испуњава своје обавезе на начин 
и под условима утврђених уговором, Наручилац  је дужан да га о томе упозори писаним 
путем и да од њега захтева испуњавање у одређеном року. 
Извршилац је дужан да надокнади штету у случају да Наручилац штету претрпи због 
неблаговременог извршења уговорних обавеза од стране Извршиоца. 
  
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 8. 
Ако Извршилац не изврши уговорене услуге у року и на начин дефинисан овим 
уговором Наручилац ће му оставити накнадни примерени рок за извршење уговорних 
обавеза, који неће бити дужи од 5 (пет) дана. 
Ако Извршилац ни у накнадном року из става 1. овог члана не изврши уговорене 
услуге на начин и под условима дефинисаним овим уговором, Наручилац има право да 
раскине уговор, да захтева накнаду штете и да реализује средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла.   
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Извршилац не испуњава 
или неблаговремено испуњава своје уговорне обавезе.   
О својој намери да раскине уговор, Извршилац је дужан писаним путем да обавести 
другу страну.  
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног 
обавештења из става 2. овог члана. 
Сву штету која настане раскидом уговора сноси она уговорна страна која је својим 
поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 
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РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 

Члан 9. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица Наручиоца 
и Извршиоца.Уговор се закључује на период од 12(дванаест) месеци. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга 
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорне стране и закључује се на период од годину дана. 
Утрошком уговорене вредности пре истека рока, овај Уговор  престаје да важи. 
Обавезе које ће Наручилац  измиривати у 2018. години на име извршених услуга ће се 
плаћати у складу са расположивим апропријацијама у буџету Наручиоца за 2018. 
годину. У случају да средства у буџету за 2019. годину нису обезбеђена, уговор важи 
до 31.12.2019.године. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писаној форми и уз обострану 
сагласност уговорних страна. 

 
Члан 11. 

На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  

 
Члан 12.  

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном уговарају 
надлежност Привредног суда у Београду 

Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4(четири)задржава  
Наручилац, а 2 (два) примерка Извршилац.  

 

 
    Извршилац                      Наручилац 
                              Дом здравља „Земун“ 
                                                               директор 
 
______________                _________________________ 

                                                                             Др Ксенија Узуновић 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде за ЈНМВ 24-1.2.7/2018. „Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме            
(и резервни делови)“, како следи у табели:  

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје: 
                                                                            (Назив понуђача)     

 

И З Ј А В У  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке „Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)“, 
ЈНМВ бр 24-1.2.7/2018 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 
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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                  X      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, Рада Кончара бр:46 
 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и 
овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара бр. 46,  као повериоца, да предату 
меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за                 
ЈНМВ 24-1.2.7/2018, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу 
гаранције за добро извршења посла. 

 Рок важења ове менице је од _________ 2018. године до __________ 2019. године.  
Овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара бр: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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 XI     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

                          (Заокружити Партију/е за које понуђач доставља понуду) 

                                

 
 
Напомена: 
 
Због специфичности предмета јавне набавке Наручилац  је предвидео,за поједине ставке , могуће услуге и 
резервне делове током трајања уговор,уколико се за тим укаже потребa, у супротном Наручилац неће 
користити ту услугу,као и резервни део. 

Из разлога предходно наведеног,  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 посе 
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ПОНУДА за Партију 1„Одржавање телефонске инсталације“ 
 
У складу са условима из позива и конкурсне документације, спремни смо да извршимо наведену 
услугу, под следећим условима:  
 
Процењена вредност  за Партију 1. износи:150.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити  уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
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 45 и не дужи од 60 дана) 

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

 
______________2018. 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 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 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Јединична 
цена 

са ПДВом 

Укупна 
цена 

без ПДВ-а 

Укупна 
цена 

са ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Поправка и дорада оштећене телефонске 
инсталације са заменом неисправних 
елемената 

1 радни сат     

2. Програмирање телефонских централа и 
телефона 1 радни сат     

3. Сервисирање неисправних телефонских 
централа и телефона 1 радни сат     

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 услугу на месту локације 
уређаја, а по потреби преузимање уређаја, радове на поправци и испоруку поправљеног 
уређаја Наручиоц у. 
- За сваки резерни део који је потребно уградити за сервисирање неисправних уређаја, 

Понуђач је дужан да обавести Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у 
уређај који је предмет сервисирања.  

Понуђач је у обавези да достави комплетну листу резервних делова и материјала са 
ценовником,који ће важити током целог трајања уговорне обавезе. У листи морају  бити 
садржани радни сати потребни за замену наведеног резервног дела  
 

Београд, ________2018. године                               потпис овлашћеног лица: 
        

    М.П.            _____________________              
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ПОНУДА за Партију 2„Одржавање клима уређаја“  
У складу са условима из позива и конкурсне документације спремни смо да извршимо наведену услугу, 
под следећим условима:  
Процењена вредност за Партију 2. износи:350.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити  уговорена са најповољнијим понуђачем) 
Услуга  поправке и одржавања клима уређаја подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и 
враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом делова и материјала са 
листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана) 

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

               

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

Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди) 

Доказ: М образац, копије диплома запослених  

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

Доказ: копије сертификата 

 

У случају да понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем,дужан је да у 
понуди  наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Проценат укупне 
вредности набавке који ће  понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. Уговор 
закључен између наручиоца и понуђача који је у понуди навео да ће делимично извршење 
поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 
______________2018. 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 
Спецификације услуге одржавање клима уређаја 
Понуда се односи на климе од 7000,9000,12000 ,16000 и 24000БТУ/Ч 
 
 
 
 

Р.бр. Назив Јед. 
мере 

Ко
ли

чи
на

 

Је
д 

це
на

 
(б

ез
 П

Д
В-

а)
 

Је
д 

це
на

 
(с

а 
П

Д
В-

ом
 

Ук
уп

но
 

(б
ез

 П
Д

В-
а)

 

Ук
уп

но
 

(с
а 

П
Д

В-
ом

 

1. 

Провера функционалности комплетног уређаја 
Редован сервис : По захтеву наручиоца 

Провера притиска и допуна радне течности  
( фреона ) 
Прање филтера унутрашње јединице 
Дезифекција унутрашње јединице антисептиком 
Прање испаривача (спољне јединице) 
Отпрашивање и прање измењивача унутрашње 
јединице ,прање турбине 
Пречишћавање дренажног црева 
По потреби прање испаривача под високим 
притиском воде ( ВАП-ом) 

ком 270  

   

2. Демонтажа климатизера ком 5     

3. Монтажа климатизера  
 ком 5     

4. Набавка и уградња инсталационих цеви Ø 12mm 
са уградњом m 20     

5. Набавка и уградња инсталационих цеви Ø 6 mm 
са уградњом m 20     

6. Набавка и уградња напојног кабла 
 ком 40     

7. Набавка и уградња дренажног црева 
 m 30     

         
Укупно без      ПДВ-а  

 
                          
        ПДВ______% 

 
 

Укупно са      ПДВ-ом   
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рб  назив услуге кол. Јед. цена без ПДВ-а Јед. цена са ПДВ-ом 

1 радни сат ван редовног сервиса    

Укупно без      ПДВ-а  
 

                              
       ПДВ______% 

 
 

Укупно са   ПДВ-ом   

 
НАПОМЕНА: -  Цена радног сата укључује све трошкове:доласка, транспорта,дефектажу, 
демонтажу,сервисне активности,монтажу,пробу и пуштање у рад. 
 Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и потрошног  

материјала са ценовником  који ће важити за време трајања уговорне обавезе.У листи морају  
бити садржани радни сати потребни за замену наведеног резервног дела  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________2018. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум 
 М.П.                        _____________________ 
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ПОНУДА за Партију 3 - Одржавање  ВРФ опреме  и вентилационе коморе 
 
 1.  ВРФ опреме  и 2.вентилационе коморе Здравствена станица Сурчин ; 
 3. ВРФ опреме  Здравствена станица Камендин   
 
У складу са условима из позива и конкурсне документације спремни смо да извршимо наведену услугу, 
под следећим условима:  
Процењена вредност за Партију 3. износи:500.000,00 РСД без ПДВ-а. 

 
(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити  уговорена са најповољнијим понуђачем) 
Услуга  поправке и одржавања клима уређаја подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и 
враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом делова и материјала са 
листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана) 

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

                

               Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди) 

3) Кадровски капацитет: 5(пет) запослених у сталном радном односу техничке струке од којих 
је  један (1) машински инжењер.  

Доказ: М образац, копије диплома запослених  

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

Доказ: копије сертификата 

______________2018. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

У случају да понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем,дужан је да у 
понуди  наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Проценат укупне 
вредности набавке који ће  понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. Уговор 
закључен између наручиоца и понуђача који је у понуди навео да ће делимично извршење 
поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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 
 
Услуга поправке и одржавања клима уређаја подразумева:  
1. РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС ВРФ СИСТЕМА „TOSHIBA“ 
– здр.станица Сурчин- Два пута годишње 
 

 Врста услуге Ј. 
мере Ук

уп
ан

 
бр

ој
 Цена  

по јед.мере 
( без ПДВ-а ) 

Цена  
по јед.мере 

( са ПДВ-ом) 

Укупно 
( без ПДВ-а ) 

Укупно 
( са ПДВ-ом ) 

1 
Чишћење спољашње јединице,филтера и 
кућишта , Бактериолошка дезинфекција 

Спољна јединица 

Контрола рада 
  

ком 8 

    

2 

Издувавање под притиском 
Унутрашња јединица 

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

ком 184 

    

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

1  Скидање и прање филтера 
Вентилациона комора 

Прање комора под притиском ВАП-ом 
ком 2 

    

 
 
3. ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА  
 

РБ Назив Ј. 
мере Кол. 

Цена 
по јед.мере 
(без ПДВ-а) 

Цена 
по јед.мере 
(са ПДВ-ом) 

Укупно 
(без ПДВ-а) 

Укупно 
(са ПДВ-ом) 

1 Набавка и уградња расхладне течности лит 1     
2 Набавка и уградња погонских склопки ком 1     
3 Сервис циркулационе  пумпе ком 1     
4 Дихтовање система расхл.течности ком 1     
5 Допуна фреон гаса лит 1     
 
 
рб  назив услуге кол. Јед.цена без ПДВ-а Јед.цена са ПДВ-ом 

1 радни сат ван редовног сервиса    

Укупно без      ПДВ-а  
 

 
      ПДВ______% 

 
 

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

 Врста услуге Ј. 
мере 

Ук
уп

ан
 

бр
ој

 Цена  
по јед. мере 
(без ПДВ-а) 

Цена  
по јед.мере 
( са ПДВ-

ом) 

Укупно 
( без ПДВ-а 

) 

Укупно 
( са ПДВ-ом 

) 

1 
Чишћење спољашње јединице,филтера и 
кућишта , Бактериолошка дезинфекција 

Спољна јединица 

Контрола рада 
Прање ВАП-ом 

ком 2 

    

2  
Унутрашње јединице     ком 53     

 

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

  

    

3. ДОДАТНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ 
СИСТЕМА 

Ј. 
мере 

 
 

Кол. 

Цена 
по јед. мере 
(без ПДВ-а) 

Цена 
по јед.мере 

(са ПДВ-ом) 

Укупно 
(без ПДВ-а ) 

Укупно 
(са ПДВ-ом 

) 
1 Набавка и уградња расхладне течности лит 1     
2 Набавка и уградња погонских склопки ком 1     
3 Сервис циркулационе пумпе сп.јединице ком 1     
4 Дихтовање система расхл.течности ком 1     
5 Сервис мотора вентилатора  ун.јединица ком 1     
6 Набавка и уградња ел.блока ун јединице ком 1     
7 Допуна фреон гаса лит 1     
 
 
 
 
 
 
 
 

рб  назив услуге кол. цена без ПДВ-а цена са ПДВ-ом 

1 радни сат ван редовног сервиса    

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 
- РАДОВИ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА ИЛИ НЕРАДНИМ ДАНИМА КАДА ЈЕ 
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА  ЗАТВОРЕНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ 
 Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и потрошног  материјала са 
ценовником  који ће важити за време трајања уговорне обавезе.У листи морају  бити садржани радни 
сати потребни за замену наведеног резервног дела  
 

______________2018. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                                  М.П.                        _____________________ 

Укупно    без      ПДВ-а 
1+2+3 

 

 
          ПДВ______% 

 
 

Укупно   са      ПДВ-ом 
1+2+3  
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ПОНУДА за Партију 4„Сервисирање и одржавање електричних уређаја 
(фрижидери, машине за веш,пегле) 
У складу са условима из позива и конкурсне ,спремни смо да извршимо наведену услугу, под следећим 
условима:  

 
Процењена вредност за Партију 4. износи:150.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити  уговорена са најповољнијим понуђачем) 
Услуга  поправке и одржавања електричних уређаја подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и 
враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом делова и материјала са 
листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана) 

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

               

Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди) 

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

Доказ: М образац, копије диплома запослених  

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

Доказ: копије сертификата 

 

У случају да понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем,дужан је да у 
понуди  наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Проценат укупне 
вредности набавке који ће  понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. Уговор 
закључен између наручиоца и понуђача који је у понуди навео да ће делимично извршење 
поверити подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

______________2018. 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 
Спецификација апарата за сервисирање и одржавање електричних уређаја (фрижидери, машине за 
веш,пегле) 
 
Машине за прање веша 
Р.Б . Назив уређаја Количина 
1. PRIMUS 35KG 1 комад 
   
 
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 
 
Пегле 
Р.Б . Назив уређаја Количина 
1. Pegle sa kotlićem Tefal 2 комада 
2.  Pegla profi 1 комадa 
 
1.Услуга сервиса 

 
Р.б . 

Опис 
Услуга Јед. мере кол. 

Јединичн
а цена 
(без 

ПДВ-а) 

Јединичн
а цена 

(са ПДВ-
ом) 

Укупна 
цена 
(без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена 

(саПДВ-
ом) 

1. Сервис машина за веш радни сат 1     
2. Сервис фрижидера и замрзивача радни сат 1     
3. Сервис пегли радни сат 1     

Укупно:       
 

НАПОМЕНА: Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и 
потрошног  материјала са ценовником  који ће важити за време трајања уговорне обавезе.У 
листи морају  бити садржани радни сати потребни за замену наведеног резервног дела  

Цена радног сата укључује све трошкове:доласка, транспорта,дефектажу, 
демонтажу,сервисне активности,монтажу,пробу и пуштање у рад. 

 
______________2018. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум 
 М.П.                        _____________________ 
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ПОНУДА за Партију 5   „Сервис агрегата и kомпресора“  

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

Процењена вредност за Партију 5. износи:307.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити  уговорена са најповољнијим понуђачем) 
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 45 и не дужи од 60 дана) 

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

______________2018. 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 
 

Рб Редовно годишње одржавање 
агрегата и компресора Јед.мере Кол. Јед.цена без ПДВ-а Јед.цена са ПДВ-ом 

1 

Редовно годишње одржавање 
агрегата и компресора са 
издавањем потврде о 
исправности 

ком 1 

  

2 Радни сат редовног 
одржавања час 1   

3 Радни сат за хитне 
интервенције  час 1   

Укупна вредност понуде 1+2+3    

Редовно годишње одржавање агрегата и компресора обухвата:                                                         
-периодични преглед агрегата са извештајем о исправности                          
-хитне интервенције на агрегату и компресору услед непредвиђених хаварија, у току 24 
часа са временом одзива 1час, са доступним дежурним телефоном.                                 
-Израда плана и предочавање плана потребних инвестиционих радова на агрегату и 
компресору у текућој години          
   -обављање редовних годишњих сервиса      
   -отклањање недостатака у раду агрегата и компресора                           
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Партија -5: сервис агрегата 
 
1.Dizel agregat Torpedo Rijeka 63 kw-redovan servis 
 

Р.Б  Назив услуге Јед. 
мере 

кол 

 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

1. Zamena ulja kom 1   
2. Filter ulja kom 1   
3. Filter goriva kom 1   
4. Filter vazduha kom 1   

5. Kontrola zaptivenosti sistema rashladne tečnosti sa 
proverom količine i kvaliteta. kom 1   

6. Kontrola zaptivenosti sistema za podmazivanje kom 1   
7. Kontrola sistema za dobavu i ubrizgavanje goriva kom 1   

 
 

 Укупан износ  
Без ПДВ-а  
ПДВ_____%  
Са ПДВ-ом  

 
 
2.Dizel agregat Torpedo Rijeka B553A- 58 kw-redovan servis 
 

Р.Б  Назив услуге Јед. 
мере 

кол 

 
Јед.цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 
1. Zamena ulja kom 1   
2. Filter ulja kom 1   
3. Filter goriva kom 1   
4. Filter vazduha kom 1   

5. Kontrola zaptivenosti sistema rashladne tečnosti sa 
proverom količine i kvaliteta. kom 1   

6. Kontrola zaptivenosti sistema za podmazivanje kom 1   
7. Kontrola sistema za dobavu i ubrizgavanje goriva kom 1   

 
 

 Укупан износ  
Без ПДВ-а  
ПДВ______%  
Са ПДВ-ом  
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3. Dizel agregat Johan Deer somo 88 kw- redovan servis 

Р.Б  Назив услуге Јед. 
мере 

кол 

 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

1. Zamena ulja kom 1   
2. Filter ulja kom 1   
3. Filter goriva kom 1   
4. Filter vazduha kom 1   

5. Kontrola zaptivenosti sistema rashladne tečnosti sa proverom 
količine i kvaliteta. kom 1   

6. Kontrola zaptivenosti sistema za podmazivanje kom 1   
7. Kontrola sistema za dobavu i ubrizgavanje goriva kom 1   
 

 Укупан износ  
Без ПДВ-а  
ПДВ____%  
Са ПДВ-ом  

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

Р.Б  Назив услуге Јед. 
мере ком Јед.цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 
1. Zamena ulja kom 1   
2. Filter ulja kom 1   
3. Filter goriva kom 1   
4. Filter vazduha kom 1   

5. Kontrola zaptivenosti sistema rashladne tečnosti sa 
proverom količine i kvaliteta. kom 1   

6. Kontrola zaptivenosti sistema za podmazivanje kom 1   
7. Kontrola sistema za dobavu i ubrizgavanje goriva kom 1   
 
 

 Укупан износ  
Без ПДВ-а  
ПДВ______%  
Са ПДВ-ом  

 
НАПОМЕНА: Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и 

потрошног  материјала са ценовником  који ће важити за време трајања уговорне обавезе.У 
листи морају  бити садржани радни сати потребни за замену наведеног резервног дела  
 
5.Централни компресори Енергоинвест Трудбеник Добој тип НК2010  
(2ком Р.Кончара, 2 ком Авијатичарски Трг) 

Р.Б  Назив услуге Јед. 
мере кол Јед.цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 
1. Замена уља ком 1   
2. Пречистач ваздуха ком 1   

3. Контролни преглед рада и целокупног система 
компресора 

ком 1   

    Укупна вредност без ПДВ-а  
    Укупна вредност са ПДВ-ом  
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НАПОМЕНА: Понуђач се обавезује да достави комплетну листу резервних делова и 

потрошног  материјала са ценовником  који ће важити за време трајања уговорне обавезе.У 
листи морају  бити садржани радни сати потребни за замену наведеног резервног дела. 
 
 
 
 
6.Dodatne usluge pri održavanju agregata 

Р.Б  Назив услуге Јед. 
мере Кол Јед.цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. Dihtovanje  i kontrola sistema za podmazivanje servis 1   
2. Dihtovanje , kontrola i zamena  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   

Укупна вредност:   

 
 
          
 
 

Рекапитулација Партије -5: 

Укупан износ (1+2+3+4+5+6) 
Укупно без ПДВ-а ПДВ____% Укупно са ПДВ-ом 

   
 
 

______________2018. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум 
 М.П.                        _____________________ 
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ПОНУДА за Партију 6„Сервис и ремонт циркуларних пумпи“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације,спремни смо да извршимо наведену услугу, 
под следећим условима: 
Процењена вредност  за Партију 6. износи:200.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити  уговорена са најповољнијим понуђачем) 
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 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 45 и не дужи од 60 дана) 

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

 

______________2018. 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 годишњи и редовни сервис и ремонт циркуларних пумпи система грејања, тип ГХ-ГХР 
40, ГХ-ГХР 50, ГХ-ГХР 65, ГХ-ГХР 80., ГРУНФОС – КАМЕНДИН  и ИМП СУРЧИН 
1.Сервис пумпи са инсталације на локацији Рада Кончара 46 - Земун 

Р 
бр ПУМПА 

К 
о 
м 

Јед.цена без ПДВ 
Сервисирање БЕЗ 

викловања 

Јед.цена са ПДВ 
Сервисирање БЕЗ 

викловања 

Јед.цена без ПДВ 
Сервисирање 

са викловањем 

Јед.цена са ПДВ 
Сервисирање 

са викловањем 
1 2 3 4 5 6 7 
1. ГХ-ГХР 40 1     
2. ГХ-ГХР 50 1     
3. ГХ-ГХР 65 1     
4. ГХ-ГХР 80 1     

5. Демонтажа ,монтажа 
пумпе са пуштањем у рад 1     

6. Годишња контрола рада 
пумпи 

1     

Укупно:     
 
2.Сервис пумпи са инсталације на локацији Елија Финција 2 – Земун поље 
„ГРУНДФОС“ 
Р  
бр ПУМПА 

К 
о 
м 

Јед.цена без ПДВ 
Сервисирање БЕЗ 
викловања 

Јед.цена са ПДВ 
Сервисирање БЕЗ 
викловања  

Јед.цена без ПДВ 
Сервисирање 
са викловањем 

Јед.цена са ПДВ 
Сервисирање 
са викловањем 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 40-120 Ф 1     
2. 32-120 Ф 1     
3. 50/180 Ф 1     
4. 40-180 Ф 1     
5. 15-60   130 1     
6. 25-120 180 1     
7. Демонтажа ,монтажа пумпе са 

пуштањем у рад 1     

8. Годишња контрола рада 
пумпи 

1     

Укупно:     
 
3.Сервис пумпи са инсталације на локацији Браће Пухаловић 12 – Сурчин 
 
Р 
бр ПУМПА 

К 
о 
м 

Јед.цена без ПДВ 
Сервисирање БЕЗ 

викловања 

Јед.цена са ПДВ 
Сервисирање БЕЗ 

викловања 

Јед.цена без 
ПДВ 

Сервисирање 
са викловањем 

Јед.цена са ПДВ 
Сервисирање 

са викловањем 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ГХН базиц 65-120Ф 1     
2. ГХН базиц 65-70Ф 1     
3. ГХН 32-120 1     

4. 
Демонтажа ,монтажа 
пумпе са пуштањем у 
рад 

1 
    

5. Годишња контрола рада 
пумпи 

1     

Укупно:     
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Рекапитулација: 

Укупан износ (1+2+3) 
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. 

 
 

______________2018. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум 
 М.П.                        _____________________ 
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ПОНУДА за Партију 7       „Чишћење котлова“ 

 
У складу са условима из позива и конкурсне документације, спремни смо да извршимо наведену 
услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 7. износе:150.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити  уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
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 (1 
пута месечно у сезони и једном годишње).Изношење пепела из просторије. 

- 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 45 и не дужи од 60 дана) 

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

 
______________2018. 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: Спецификација за чишћење котлова-Амбуланте Бољевци и Добановци 
 

Р.Б  Опис услуге Јед. 
мере кол 

Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а 

 

Јединичн
а цена са 
ПДВ-ом 

 

Укупнана 
цена без 
ПДВ-а 

(kол.4x5) 

Укупнана 
цена са 
ПДВ-ом 
(kол.4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Механичко  чишћење котлова (Нео вулкан) 2 
ком.на чврсто горивo и хоризонталних 
димоводних канала, са димно пламене стране од 
наслага чађи, смоле и сумпорног каменца (1 
пута месечно у сезони ). 

Услуга 1     

 
2. 
 

Отварање деклова на котлу,спаљивање чађи и 
смоле,дихтовање деклова на котлу,механичко 
чишћење вертикале димњака,избацивање чађи и 
пепела . (једном годишње) 

Услуга 1     

 
 

Рекапитулација: 

Укупан износ 

Укупно без 
ПДВ-а ПДВ______% Укупно са 

ПДВ-ом 

   

 
 

______________2018. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум 
 М.П.                        _____________________ 
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ПОНУДА за Партију 8 „Стаклорезачке услуге“ 
 
У складу са условима из позива и конкурсне документације ,спремни смо да извршимо наведену 
услугу, под следећим условима:  
Процењена вредност за Партију 8. износи:350.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Процењена вредност/опредељена средства које ће бити  уговорена са најповољнијим понуђачем) 

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 45 и не дужи од 60 дана) 

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

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

______________2018. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум 
 М.П.                        _____________________ 

 
 
 
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно.   
 
Партија - 8: Спецификација за стаклорезачке услуге 

Р.Б  Назив услуге Јед.мере Кол Јед.цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
безПДВ-а 

1. Репарација профилит стакла м2 1   
2. Репарација термо стакла 2x4 м2 1   
3. Репарација стакла 4мм м2 1   
4. Репарација стакла 6мм обрађених ивица са и без рупа м2 1   
5. Репарација орнамент стакла 4/5 м2 1   
6. Репарација стакла 10мм каљено са урезима м2 1   
7. Оков за АЛ врата ком 1   
8. Окови за стаклена врата каљена 10мм арт, 101 ком 1   
9. Окови за стаклена врата каљена 10мм арт, 102 ком 1   
10. Окови за стаклена врата каљена 10мм арт, 103 ком 1   
11. Окови за стаклена врата каљена 10мм арт, 104 ком 1   
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12. Окови за стаклена врата каљена 10мм арт, 301 ком 1   
13. Окови за стаклена врата каљена 10мм арт, 104-а ком 1   
14. Окови за стаклена врата каљена 10мм арт, 340 ком 1   
15. Аутомат за врата стаклена арт.9000 ком 1   
16. Аутомат за АЛ врата ком 1   
17. Брава за врата стаклена арт.202 ком 1   
18. Брава за врата стаклена арт.201, ком 1   
19. Брава за врата стаклена арт.242, ком 1   
20. Брава за врата стаклена арт.314, ком 1   
21. Брава за врата стаклена арт.241, ком 1   
22. Засун подни арт. 292 ком 1   
23. Засун подни арт. 293 ком 1   
24. Засун подни арт. 316 ком 1   
25. Засун подни арт. 303 ком 1   
26. Засун подни арт. 304 ком 1   
27. Рукохват за врата стаклена арт 3; 2 ком 1   

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

 
Рекапитулација партије -8 

Укупан износ 
Укупно без 

ПДВ-а ПДВ_____% Укупно са 
ПДВ-ом 

   
 

______________2018. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум 
 М.П.                        _____________________ 

 
Напоменa: 
Услов за исправност понуде је да су понуђенa добра за сваку ставку. Уколико нека од ставки није 
обухваћена понудом, таква понуда ће бити одбијена као неисправна. 
 
 
 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на начин како је захтевано у табелама  кроз партије: 
 

 
• На крају спецификације за сваку уписати укупну цену набавке без ПДВ-а, одвојено ПДВ и 

укупну цену  са ПДВ-ом. 
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