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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
бр. 03/545, дел. бр. од 05.03.2014.год., и Решења о образовању Комисије за јавну
набавку бр. 03/545-2 од 05.03.2014.год. припремљена је :
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља, Земун
Адреса:
Раде Кончара 46
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
Предмет јавне набавке број 05/2014 су – услуге поправке и одржавања лифтова у

управној згради Дома здравља “Земун”, Радa Кончара бр.46 и у згради Дома здравља
“Земун”, Авијатичарски трг бр.7 у Земуну , за потребе Дома здравља “Земун”.

4. Kонтакт: Служба за ЈН
Тел/фах. 2195 230
e-mail адреса dzztender@gmail.com
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II.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 05/2014 су – услуге поправке и одржавања
лифтова
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији
50750000 – услуге одржавања лифтова;
2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама,
назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III.
1.
2.

3.
4.

5.

7.
8.

ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ
Врста услуге:
Поправке и одржавања лифтова
Техничке карактеристике/спецификација:
техничке карактеристике/спецификација услуге која је предмет ове
јавне набавке дате су у Поглављу IV.
Квалитет: у складу са захтевима из техничке спецификације.
Количина и опис услуге:
техничке карактеристике/спецификација услуге и обим услуга које су
предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу IV.
Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције
квалитета
- обавеза Извршиоца је да води књигу одржавања за сваки лифт;
- Извршилац даје гаранцију за квалитет извршених услуга;
- Извршилац даје гаранцију за квалитет уграђених резервних
делова;
Рок извршења услуге:
у складу са понудом.
Место извршења услуге: дато у Спецификацији објеката

Р.б.

Назив објекта

АДРЕСА

1.

Дом здравља, Земун

Раде Кончара 46

2195 422

2.

Стари уред

Авијатичарски трг 7
Земун

2195 422

Телефон
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Руководилац
објекта

IV

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ЛИФТОВА
- одржавање лифтова – преглед и испитивање лифтова регулисани су:
1.Законом о безбедности и здравља на раду. Сл. Гласник РС бр. 101/105 чл.23.
2.Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад(„ Сл. Гласник
РС“ бр. 94/06) чл.3 (став 1 и 4) и чл. 4.
3.Правилником о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за
вертикални превоз лица и терета (Сл. Лист СФРЈ бр. 16/86 чл: 304, 306 и 307 и
допуне и измене 28/89; 22/92) и (Сл. Лист СРЈ 47/95; 14/96).

-Редовно месечно сервисирање, одржавање и поправка лифтова, један пут
месечно, обухвата преглед постројења лифта, контролу његовог рада, чишћење,
подмазивање делова лифта.
-У случају да се у току вршења услуге редовног месечног сервисирања појави
потреба за поправком, која изискује уградњу или замену делова, Извршилац је
дужан да сачини Извештај о врсти квара и достави га овлашћеном лицу
Наручиоца.
Ако поправка изискује уградњу или замену делова који су наведени у
Спецификацији делова за лифтове, Извршилац ће наплатити тај део по ценама из
Спецификације ( у цену резервног дела је потребно укалкулисати и цену услуге
замене резервног дела).

-У склопу редовног месечног сервисирања, одржавања и поправке лифтова
предвиђена је и интервенција по позиву овлашћеног лица, у случају застоја лифта
у току коришћења. Извршилац се обавезује да у случају хитне интервенције
интервенише у току истог дана када је уследио позив или најкасније у току
следећег радног дана. Интервенција се фактурише према цени доласка екипе за
интервенцију, датој у Обрасцу структуре цене (саставни део конкурсне
документације).
-У цену редовног месечног сервисирања, одржавања и поправке лифтова је
потребно укључити и цену редовног годишњег техничког прегледа лифта, по
сваком објекту – атестирање (мали атест).

Спецификација лифтова у управној зради Дома здравља Земун, Земун, Раде
Кончара 46:
ЛИФТ 1 (фабрички број 4625)
Произвођач:
Фабрички број:
Година производње:
Врста лифта:
Тип лифта:
Носивост:
Број станица и прилаза:
Врста команде:
Брзина:

Давид Пајић
4625 велики лифт
1978.
I
електрични
600 kg или 8 лица
5/5
сабирно
1,2 /025 m/s

ЛИФТ 2 (фабрички број 6285)
Произвођач:
Фабрички број:
Година производње:
Врста лифта:
Тип лифта:
Носивост:
Број станица и прилаза:
Врста команде:
Брзина:

Давид Пајић
6285 мали лифт
1978.
I
електрични
300 kg или 4 лица
5/5
сабирно
1,2 /025 m/s

Спецификација лифтова у објекту Дома здравља „Земун“, Авијатичарски трг
бр. 7, Земун:
ЛИФТ 1 (фабрички број 4625)
Произвођач:
Фабрички број:
Година производње:
Врста лифта:
Тип лифта:
Носивост:
Број станица и прилаза:
Врста команде:
Брзина:

„КLEEMANN“
88973
2008.
I
хидраулични
450 kg или 6 лица
3/3
сабирно
0.63 m/s

- Извођач се обавезује да све радове на лифту региструје у књигу одржавања, која се
налази у машинском простору лифта, а што је потврда о извршеним уговореним
обавезама.

- Извршилац даје гаранцију за квалитет извршених услуга;
- Извршилац даје гаранцију за квалитет уграђених резервних делова;

- у цену треба да буду урачунати сви трошкови – франко место извршења услуге.
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V

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
И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Услов : Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
Доказ : Извод из регистра Агенција за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда, у неовереној копији;
2.Услов: Право на учешће у поступку има понуђач, ако он и његов законски
заступник није осуђиван за неко кривичних дело 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);
Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 привредем кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, у неовереној копији;
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, у неовереној копији;
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), у
неовереној копији.
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
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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 животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта), у неовереним копијама;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3.Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда (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,
у неовереним копијама;
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, у неовереним копијама;
Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова, у неовереној копији;
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4.Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе 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);
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије за
измирене доспеле обавезе које администрира ова управа и уверење надлежне
управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације, у неовереним копијама;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5. услов: понуђач је дужан да при састављању понуде изриичито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из вашећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити шивотне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине (чл.75. ст.2 Закона).
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2. Понућач који учествује у поступку јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и то:

1.Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.
1) Неопходан финансијски капацитет: да је понуђач у претходне три године
(2011., 2012. и 2013.год.) имао укупне приходе од у најмањем збирном износу од
2.000.000,00 дин.
2) Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у у претходне три године
извршавао услуге које се односе на предмет ове јавне набавке.
3) Довољан технички капацитет: поседовање најмање једног сервисног возила за
извршење услуге која је предмет јавне набавке.
4) Довољан кадровски капацитет: да пре слања позива има у радном односу на
неодређено време минимум:
- 1 дипломираног инжењера машинске струке који поседује лиценцу 434 –
одговорни извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских
конструкција и технологија;
Доказ:
Изјава понуђача о испуњавању додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке (Образац Изјаве понуђача, дат је у Поглављу V одељак 3. ), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврћује да испуњава додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора бити 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 подизвођача, дат је у Поглављу V одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
„Потврда за референце“ (саставни део конкурсне документације) о извршеним
услугама – редовно месечно сервисирање, одржавање и поправка лифтова, за
обрачунске године (2012. и 2013.год.) издата и потписана од стране
купца/наручиоца везане за извршење предметне услуге.
У прилогу „Потврде за референце“ понуђач треба да достави уговоре, анексе или
фактуре, у неовереној копији.
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- образац М (пријава на обавезно социјално осигурања) или образац М-3А за
захтеване запослене (1 машински инжењер), у неовереној копији;
- лиценца 434 – одговрни извођач радова транспортних средстава, складишта и
машинских конструкција и технологија, у неовереној копији;
- потврда ИКС-а, не старија од 6 месеци од дна објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки да је инжењер чија је лиценца
приложена члан ИКС-а, у неовереној копији;
1.1 Услови које мора да испуни подиспоручилац у складу са чл. 80. Закона о
јавним набавкама
Уколико понуђач понуду подноси са подиспоручиоцем, у складу са чланом 80.
Закона, дужан је да за подиспоручиоца у понуди достави доказе о испуњености
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) – тач.1. из конкурсне документације.
Додатне услове (одељак 2 из конкурсне документације) да располаже неопходним
финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом, подиспоручиоци
испуњавају заједно са понуђачем.
1.2 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу
са чл. 81. Закона о јавним набавкама
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у члану
75. став 1. тач. 1) до 4)., док додатне услове (одељак 2 из конкурсне документације)
испуњавају заједно.
•

Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
доказе (оригинал или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање
испуњености обавезних и додатних услова. Рок за достављање је 5 (пет)
дана од дана достављања захтева.

•

Ако понуђач у остављеном року, 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.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи
доказ одређен Законом и конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео
у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни:
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне
регистре не мора да достави доказ из чл. 75 ст. 1. тач1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
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Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за
привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке прописане
чланом чл. 75 ст. 1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Понуђач има обавезу да у понуди наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни (Изјава дата у слободној форми, оригинал).
•

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз
понуду приложи одговарајући доказ за то ( доказ о предаји захтева ),
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.

•

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца 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 прописан начин.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014
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3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 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
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ (навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке – услуга поправке и одржавање лифтова, ЈН
бр. 05/2014, испуњава све услове из чл. 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом:
Неопходан финансијски капацитет: да је понуђач у претходне три године (2011.,
2012. и 2013.год.) имао укупне приходе у збирном износу од 2.000.000,00 дин без
ПДВ-а,који се односе на предмет јавне набавке.
Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у у претходне три године
извршавао услуге која се односе на предмет ове јавне набавке.
Довољан технички капацитет: поседовање најмање једног сервисног возила за
извршење услуге која је предмет јавне набавке.
Довољан кадровски капацитет: да пре слања позива има у радном односу на
неодређено време минимум:
- 1 дипломираног инжењера машинске струке који поседује лиценцу 434 –
одговорни извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских
конструкција и технологија;
Место: _________
Датум: _________.2014.год.

М.П.

Понуђач:
_______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014
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ИЗЈАВА ПОДИСПОРУЧИОЦА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подиспоручиоца, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подиспоручилац
____________________________________________
(навести
назив подиспоручиоца) у поступку јавне набавке – услуга поправке и одржавања
лифтова, ЈН бр. 05/2014, испуњава све услове из чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским
капацитетом:
Неопходан финансијски капацитет: да је понуђач у претходне три године (2011.,
2012. и 2013.год.) имао укупне приходе од продаје у најмањем збирном износу од
3.000.000,00 дин.
Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у у претходне три године
извршавао услуге која се односе на предмет ове јавне набавке.
Довољан технички капацитет: поседовање најмање једног сервисног возила за
извршење услуге која је предмет јавне набавке.
Довољан кадровски капацитет: да пре слања позива има у радном односу на
неодређено време минимум:
- 1 дипломираног инжењера машинске струке који поседује лиценцу 434 –
одговорни извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских
конструкција и технологија;

Место: _________
Датум: _________.2014.год.

М.П.

Подиспоручилац:
_______________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подиспоручиоцем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подиспоручиоца и оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

4.

Назив купца/наручиоца:
Седиште:
Матични број:
ПИБ:
Телефон:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

На основу члана 77. став 2. тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама купац/наручилац
издаје
П ОТ В Р Д У
Да је понуђач
________________________________________________________
назив и седиште понуђача
у _________. години извршио услуге – редовно месечно сервисирање, одржавање
и поправка лифтова
у укупној вредности
________________________________________________________________________
уписати фактурисани износ извршене услуге, бројкама и словима
Потврда се издаје на захтев понуђача __________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности услуга – редовно месечно
сервисирање, одржавање и поправка лифтова, ЈН бр. 05/2014 и у друге сврхе се не
може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:
Место: _________
Датум: _________
*

М.П.

потпис овлашћеног лица

Образац копирати за сваки уговор (2012. i 2013.god.)

** Образац попуњава, потписује и оверава купац коме је извршена испорука по основу
уговора/фактур.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014
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VI.
1.

2.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и
њихов превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског
тумача за предметни страни језик.
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.
Понуде доставити на адресу: Дом Здравља Земун, Рада Кончара 46 са
назнаком. „Понуда за јавну набавку – услуга поправке и одржавања
лифтова, ЈН бр. 05/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране
наручиоца до 14.03.2014 год., 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.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца најкасније последењег дана наведеног рока односно
14.03.2014 год. до 10,00 часова, без обзира на начин на који су послате.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају
да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним
словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује
и печатом оверава;
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 попуњавати,
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
Понуда мора да садржи све доказе наведене у Поглављу V Услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона и Упутствa како
се доказује испуњеност тих услова.
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Обавезна садржина понуде:
Р.бр.
1.
2.

Назив обрасца
Образац понуде, оригинал
Модел уговора, оригинал

Поглавље
Поглавље VII
Поглавље
VIII
Поглавље IX
Поглавље V
одељак 1.
Поглавље V
одељак 1.
Поглавље V
одељак 1.
Поглавље V
одељак 1.
Поглавље V
одељак 1.

15.

Образац структуре цене, оригинал
Извод из регистра Агенција за привредне регистре, односно
Извод из регистра надлежног Привредног суда, копија
Извод из казнене евиденције односно Уверење основног суда (за
правно лице), копија
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал вишег суда у Београду (за правно лице), копија
Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне
полицијске управе МУП-а (законски заступник), копија
Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне
полицијске управе МУП- а (предузетници и физичка лица),
копија
Потврда привредног и прекршајног суда или
Потврда Агенције за привредне регистре, копија
Уверење пореске управе и
Уверење надлежне управе локалне самоуправе, копија
Образац изјаве испуњености додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке (када понуђач наступа самостално или у
заједничкој понуди), оригинал
Образац изјаве испуњености додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке (када понуђач наступа са
подиспоручиоцем), оригинал
Потврда за референце за 2012.год., оригинал са копијом
уговора/фактура
Потврда за референце за 2013.год., оригинал са копијом
уговора/фактура
Образац М или М-3А ( 1 машински инжењер ), у копији

16.

Лиценца 434 са потврдом ИКС-а, у копији

17.
18.

Образац изјаве о независној понуди, оригинал
Образац Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је Поглавље XII
ималац права интелектуалне својине, оригинал
Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није Поглавље X
обавезна), оригинал

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

19.
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Поглавље V
одељак 1.
Поглавље V
одељак 1.
Поглавље V
одељак 3.
Поглавље V
одељак 3.
Поглавље V
одељак 4.
Поглавље V
одељак 4.
Поглавље V
одељак 2.
Поглавље V
одељак 2.
Поглавље XI

3.
4.
5.

6.

7.

Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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, Раде Кончара 46, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга –поправке и одржавања
лифтова, ЈН бр. 05/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“ односно
„Допуна понуде за јавну набавку услуга –поправке и одржавања
лифтова, ЈН бр. 05/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“ односно
„Опозив понуде за јавну набавку услуга –поправке и одржавања
лифтова, ЈН бр. 05/2014– НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга –поправке и
одржавања лифтова, ЈН бр. 05/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или кутије 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 адресе свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или
мења своју понуду.
Учествовање у заједничкој понуди или као подиспоручилац
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подиспоручилац, нити да
учествује у више заједничкиј 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 подиспоручиоцем.
Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подиспоручиоцем дужан је да у
Обрасцу понуде (Поглавље VII) наведе да понуду подноси са
подиспоручиоцем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подиспоручиоцу (не може бити већи од 50%) као и део предмета набавке
који ће извршити преко подиспоручиоца.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подиспоручиоца,
уколико ће делимично извршење набавке поверити подиспоручиоцу.
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8.

9.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подиспоручилац ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подиспоручиоце достави доказе о испуњености
услова који су наведени у Поглављу V конкурсне документације, у
складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подиспоручилаца.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подиспоручиоца, ради утврђивања тражених услова.
Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је
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,
- понуђачу који ће иудати 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 V конкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може понети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Захтеви од значаја за прихватљивост понуде
Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и
задатим техничким карактеристикама.
Рок плаћања је 60 (шездесет) дана од дана пријема фактуре са пратећом
документацијом. Не прихвата се авансно плаћање, односно понуда
понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.
Место извршења услуге: адресе објеката дате у Спецификацији у
Поглављу III.
Препорука Наручиоца је да пре састављања понуде, понуђач обиђе
локацију.
Извршилац се обавезује да за сав уграђен материјал, резервне делове,
сервисне услуге изда гаранцију.
Рок важења понуде: 30 дана.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
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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.
У цену треба да буду укључени пратећи трошкови везани за извршење
предметне услуге – франко место извршења услуге.
За оцену понуда узима се у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама, односно
тражиће образложење свих њених саставних делова који су меродавни.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или
служби
територијалне аутономије или локлане 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 јавниој 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
Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења.
13.
Одређивање поверљивости
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: Дом Здравља, Земун, Раде Кончара 46, електронске поште на
e-mail:dzztender@gmail,com,
тражити
од
наручиоца
додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
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 иинтернет страници.
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15.

16.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације – јавна набавка – услуга поправке и одржавања
лифтова, ЈН број 05/2014“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам)
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, односно усменим путем, није дозвољено, у складу са
чланом 20. став 6 ЗЈН.
Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења.
Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Дом Здравља Земун може, после отварања понуде, да у писменом облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и
вредновање понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подиспоручиоца, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подиспоручиоца.
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
такву понуду одбити као неприхватљиву.
Додатно обезбеђење – негативне референце
Ако је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који
није истоврстан предмету ове јавне набавке, наручилац ће захтевати од
тог понуђача у случају да буде изабран додатно обезбеђење испуњења
уговорних обавеза и то:
a. банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 15% од
вредности уговора, која је безусловна и платива на први позив и која
не садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ од
оног који одреди наручилац.
b.
Банкарска гаранција се подноси истовремено са потписивањем
уговора, односно у року од 7 (седам) дана од дана обостраног
потписивања уговора.
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Критеријум за доделу уговора
Избор између достављених одговрајућих и прихватљивих понуда вршиће
се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
18. Елементи критеријума у ситуацији када постоје две или више понуда
са истом понуђеном ценом
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као
најповољнија биће изабрана она понуда која је раније примљена код
Наручиоца.
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 из Поглавља XII.).
20. Коришћење патената 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 понуђач односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail dzztender@gmail,com, факсом на број 011/2195 230 или препорученом
пошиљком са повратницом.
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 два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда.
Рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке
о додели уговора из чл. 108 Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл.109 Закона.
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.
17.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број:
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју
се односи, корисник:Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167.
Закона.
22.
Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци мале вредности биће закључен са понуђачем којем је
додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из чл. 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.
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VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________ од _________________ за јавну набавку услуга
– поправке и одржавања лифтова,
ЈН бр. 05/2014.
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) заједничка понуда

в) понуда са
подиспоручиоцем

Напомена:
заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подиспоручиоцу, уколико се
понуда подноси са подиспоручиоцем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014
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3) ПОДАЦИ О ПОДИСПОРУЧИОЦУ

1)

Назив подиспоручиоца:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подиспоручилац:
Део предмета набавке који ће извршити
подиспоручилац:

2)

Назив подиспоручиоца:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подиспоручилац:
Део предмета набавке који ће извршити
подиспоручилац:

Напомена: табелу „подаци о подиспоручиоцу“ попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подиспоручиоцем, а уколико има већи број подиспоручилаца,
потребнпо је да се наведнеи образац копира, попуни и достави за сваког
подиспоручиоца.
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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:

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, потребнпо је да се наведнеи образац копира, попуни и достави
за сваког понуђача ко је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –– услуге поправке и одржавања лифтова
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања: до 60 дана од дана пријема
фактуре са пратећом документацијом
Рок важења понуде:

30 дана

Гарантни рок за сервисне услуге поправке елемената:

_____ дана.

Гарантни рок за уграђене резервне делове:

_____ дана.

Место извршења услуге:

Адресе дате у Спецификацији у
Поглављу III

Датум:
____________

М.П.

Потпис понуђача
________________________

Напомена:
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 печтом 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.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

ДОМ ЗДРАВЉА
“З ЕМУН“
Дел.број: ____________
Датум:______________.год.
Б е о г р а д

УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.Дом Здравља „Земун“
Земун, Раде Кончара 46, који заступа
директор установе Душан Јоксимовић
(у даљем тексту: Наручилац), с једне
стране и
2.„“
,
кога заступа директор
(у даљем тексту: Извршилац), с друге
стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Редовно месечно сервисирање, одржавање и

поправке лифтова, за потребе
Дома Здравља „Земун“

Члан 1.
Предмет уговора је редовно месечно сервисирање, одржавање и поправка
лифтова, у свему према понуди Извршиоца бр. _____ од _____.2014.год., која
чини саставни део Уговора.
Вредност услуге из става 1. овог члана износи укупно __________ дин. без
ПДВ-а, односно __________ дин. са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Извођач се обавезује да на лифтовима, у оквиру редовног месечног
одржавања - сервисирања врши преглед постројења лифта и контролу његовог
рада, отклањање утврђених недостатака, чишћење, подмазивање делова лифта и то
за све врсте лифтова једанпут у месецу, као и отклањање застоја – хитна
интервенција на лифту по потреби и по позиву овлашћеног лица Наручиоца.
Уколико је застој на лифту последица неправилне употребе, трошкове
интервенције сноси Наручилац.
Члан 3.
Извођач се обавезује да изврши све потребне радове на оправци, ревизији
или ремонту лифта, који су ван редовног сервисирања. Извршилац је дужан да
сачини Извештај о врсти квара и достави га овлашћеном лицу Наручиоца.
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Члан 4.
Извођач се обавезује да све радове на лифту региструје у књигу одржавања,
која се налази у машинском простору лифта, а што је потврда о извршеним
уговореним обавезама.
Члан 5.
Пријаве о насталом квару и застоју лифта Наручилац подноси диспечерској
служби Извршиоца, а Извршилац се обавезује да на позив Наручиоца или
корисника у вези насталог квара на лифту интервенише у току истог дана.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да се придржава Упутства о употреби лифта.
Наручилац се обавезује да врши редовну замену сијалица у кабини, а дно
возног окна одржава у исправном стању.
Наручилац се обавезује да омогући несметан приступ машинском простору
лифта надлежним органима власти, представницима Извршиоца и другим
овлашћеним особама и мора онемогућити приступ машинском простору лифта
неовлашћеним особама.
Члан 7.
Цена уговорених услуга из предмета овог уговора, уговорена је на основу
јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр. _____ од ______.2014.год.
Јединичне цене из усвојене понуде Извођача за уговорене услуге су фиксне.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу уговорену цену из чл. 1 плати на текући
рачун Извршиоцу број ________________ и то у року до 60 (шездесет) дана од
дана испостављања фактуре са пратећом документацијом.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да за оправку, ревизију или ремонт лифта уплати
целокупан износ рачуна Извршиоцу у року од 60 (шездесет) дана од дана
испостављања фактуре са пратећом документацијом.
Члан 9.
Извршилац гарантује да услуге из предмета овог уговора обави стручно,
квалитетно и у договореном року.
Обавеза Извршиоца је да за сервисне услуге даје гаранцију у трајању од _____
дана, а за уграђене резервне делове _____ дана.

Члан 10.
Рекламације на извршене услуге Наручилац доставља писмено Извођачу у
року од 5 (пет) дана, од дана извршења услуге на које се односи рекламација.
Извршилац се обавезује да за сваку примљену рекламацију достави
Наручиоцу обавештење о свом поступку по пријављеној рекламацији у року од 5
(пет) дана.
Рекламациони поступак не ослобађа Наручиоца плаћања уговорених услуга
или неспорног дела услуга.
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Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до 12.месеци. Свака
страна уговорница може отказати Уговор у току трајања, са отказним роком од 15
дана од дана пријема писменог обавештења о отказу Уговора, за које време важе
уговорне обавезе.
Члан 12.
Стране уговорнице су се договориле да све спорове по овом уговору
решавају мирним путем, а ако то не успеју уговарају надлежност Привредног суда
у Београду.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ,
__________________
(Душан Јоксимовић)

ИЗВРШИЛАЦ,
__________________
(________________)
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IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Редовно месечно сервисирање, одржавање и поправка лифтова са техничким
прегледом – атестом
Р.бр.

1

1.

2.

Назив и адреса
објекта

2

Дом здравља
Земун, Земун,
Раде Кончара 46
Дом здравља
Земун, Земун,
Раде Кончара 46

Произвођач

3

Носивост
лифта
(кг.)

4

Број
станица,
прилаза

Цена на
месечном
нивоу, по
објекту
(без ПДВ-а)

Цена на
годишњем
нивоу, по
објекту, са
техничким
прегледом,
(без ПДВа)

5

6

7

Број
месеци у
којима се
врши
одржавање

8

Давид Пајић

600 kg или
8 лица

5/5

12

Давид Пајић

300 kg или
4 лица

5/5

12

450 kg или
6 лица

3/3

12

3.

„КLEEMANN“
Дом здравља
„Земун“,
Авијатичарски
трг бр. 7, Земун

I

УКУПНО, без
ПДВ-а
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II
1

Резервни делови за лифтове
(са уградњом)
2

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.мере
са уградњом
(без ПДВ-а)

Укупно
(без ПДВ-а)

4

5

6

3

Замена контактора моторног
кола40A 60V
Замена вратних контаката
комплет
Замена амортизера на прилазним
вратима
Замена релеја 901 на командној
табли
Замена затезача на прилазних
врата
Замена електромеханичких брава

Ком.

8

Ком.

4

Ком.

10

Ком.

8

Ком.

5

Ком.

5

Ком.

2

Ком.

3

Ком.
Ком.
Ком.

2
2
2

Ком.

2

Ком

2

14.

Замена диоде управљања са
испитивањем инсталације
Замена двополних контакт
кутија
Замена ферода –кочионих облога
Замена каломата
Замена биметалне заштите
мотора
Замена летве магнета централног
затварања
Замена затезача ужета
граничника брзине
Замена граничника брзине

Ком

2

15.

Замена диоде откочног магнета

Ком

2

II

УКУПНО, без ПДВ-а

III

Отклањање застоја у раду
лифта – хитна интервенција

долазак

1

IV

УКУПНО, без ПДВ-а
( I + II+III )
УКУПНО, са ПДВ-ом
( I + II+III )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

V

НАПОМЕНА:
1. Извођач се обавезује да наведене услуге изведе својом радном
снагом, материјалом, средствима и опремом.
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене у одељку I:
- у цену је потребно урачунати све трошкове везане за извршење
услуге – франко место извршења услуге.
- у колону 6 уписати цену на месечном нивоу, по објекту без ПДВ-а.
- у колону 7 уписати цену на годишњем нивоу, по објекту, са
техничким прегледом - атестом, без ПДВ-а,
(цена х број месеци + цена техничког прегледа);
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене у одељку II:
- у цену је потребно урачунати све трошкове везане за извршење
услуге – франко место извршења услуге.
- у колону 5 уписати цену резервног дела са уградњом, без ПДВ-а.
- у колону 6 уписати укупну цену резервних делова са уградњом, без
ПДВ-а, (колона 4 х колона 5).
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене у одељку III:
- у цену је потребно урачунати све трошкове везане за извршење
услуге – франко место извршења услуге.
- у колону 5 уписати цену отклањања застоја у раду лифта за хитну
интервенцију, без ПДВ-а.
- у колону 6 уписати укупну цену отклањања застоја у раду лифта за
хитну интервенцију, без ПДВ-а (колона 4 х колона 5).
-

на крају уписати укупну цену предмета јавне набавке (одељак I +
одељак II + одељак III ) без ПДВ-а, која увећана за стопу ПДВ-а даје
износ укупне цене са ПДВ-ом, за задати обим услуга које су предмет
јавне набавке.

Датум:
__________________

М.П.

потпис понуђача
_______________________
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X. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1 Закона понуђач_______________________________

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:

Навести врсту трошкова
(уколико их има)

Р.б.

Износ трошкова у РСД

1.
2.
3.
4.
5.
Укупан износ трошкова припремања
понуде:
Трошкове припеме 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 узорака 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.
НАПОМЕНА: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

______________

__________________________
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XI.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке – услуга поправке и одржавања лифтова, ЈН бр. 05/2014
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, наручилац 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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XII. 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 ______________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке– услуга поправке и одржавање лифтова, ЈН бр.
05/2014, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум:
______________

М.П.

Потпис понуђача
__________________________

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

