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На основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник бр. 29/2013“), а у вези са чланом 61. 
Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр.124/2012), у даљем тексту „Закон“ и Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке број 01-2447/1 од 27.04.2015. године, од стране Комисије за јавну 
набавку формиране Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 01-
2447/2 од 27.04.2015. године, припремљена је следећа 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  за јавну набавку услуга у отвореном поступку 

 
 
 
 
 
 
 

 

Јавна набавка 
Унапређење система за припрему 
дејонизоване воде   

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА Наручилац 

Редни број 45/15-У/ОП Извроска 3 Адреса 
Позив за подношење 30.04.2015.   четвртак   Суботица Седиште 
Портал ЈН 30.04.2015.   четвртак   024/625-715 Телефон 
Портал СГ - obtender@gmail.com e-mail 
Рок за подношење 01.06.2015.   понедељак  12:00 ч www.bolnicasubotica.com Web страница 
Јавно отварање 01.06.2015.   понедељак  12:30 ч Петар Кнежевић, дипл.менаџер Контакт  особа 
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Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Позив за подношење понуда 

Наручилац Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, Суботица 
 
На основу члана 55,57. и 60.Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» брoj 124/2012 од 29.12.2012.) објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 

Подаци о наручиоцу: 

Назив: Општа болница Суботица 

Адреса и телефон: Изворска 3 , Суботица , 024/625-715 

Интернет страница: www.bolnicasubotica.com 

Врста наручиоца: Здравство 

 
Подаци о предмету и поступку јавне набавке: 

Врста поступка ЈН: Отворени 

Врста предмета ЈН: Услуге 

Опис предмета ЈН: Унапређење система за припрему дејонизоване воде   

Назив из општег речника: Услуге инсталирања уређаја за филтрирање или пречишћавање воде 

Ознака из општег речника: 51514110 

Број партија: - 

 
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум: Економски најповољнија понуда 

Елементи критеријума:  Цена, рок извршења, услови плаћања 

 
Начини преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је документација доступна: 

Начини преузимања: 
Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту 
наручиоца 

Сајт-интернет страница:  http://www.bolnicasubotica.com   

Линк за преузимање: http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2015/  

 
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије 
или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању, условима рада: 

Пореске обавезе 
Министарство финансија и привреде - Пореска управа Републике Србије 
Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;  

Заштита животне средине 

Министарство Eнергетике, развоја и заштите животне средине 
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.merz.gov.rs;  
Агенција за заштиту животне средине 
Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs  

Заштита при запошљавању 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
Немањина 11, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs;  
Завод за социјално осигурање 
Бул. уметности  10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs  

 
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  

Рок и време истека рока: 30 дана , односно крајњи рок за подношење понуда је 01.06.2015. до 12:00 часова 

Напомене: 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу (писарницу) 
наручиоца најкасније наведеног рока. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној 
коверти на адресу наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 
24000 Суботица у писарницу Наручиоца у главном холу, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ 
– „Понуда за учествовање у поступку јавне набавке УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВОДУ 
, редни број ЈН 45/15-У/ОП“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса 
понуђача, телефон и контакт особа. 
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Отварање понуда (место, време, начин):  

Место: 
Општа болница Суботица, Изворска 3, Суботица у канцеларији Одељења за техничке 
послове , зграда са ознаком „O“, први спрат. 

Време: 01.06.2015. у 12:30 часова 

Начин 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за 
подношење понуда, последњег дана горе наведеног рока. 

 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Понуђачи који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство 
представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица Понуђача, сa 
прeцизним нaвoђeњeм обима oвлaшћeњa пунoмoћникa зa прeдузимaњe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних 
рaдњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. 

 
Рок за доношење одлуке о додели уговора:  

25 дана од дана јавног отварања понуда 

 
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):  

Контакт особа: Петар Кнежевић, дипл.менаџер 

Телефон/факс: 024/625-715 

E-mail: obtender@gmail.com  

Напомена: 
Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и 
добити искључиво писменим путем , путем електронске поште или факса 
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- У П У Т С Т В О - 
понуђачима како да сачине понуду 

 

1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1.1 Опис предмета јавне набавке 

ОПИС Унапређење система за припрему дејонизоване воде   
НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА Услуге инсталирања уређаја за филтрирање или пречишћавање воде 

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 51514110 

ВРСТА ПОСТУПКА Отворени поступак 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА До обостраног извршења обавеза 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Портал јавних набавки 30.04.2015. 

 
1.2 Опис партија – ЈН формирана без партија 

 
2 ЈЕЗИК 
2.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена : Понуда и сви обавезни документи који се 

прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику. Техничке спецификације, 
каталози и сертификати могу бити приложени на енглеском језику. Остали документи морају бити 
преведени уколико је то посебно наведено. 

 
3 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
3.1 Прихватљива понуда треба да садржи следеће обавезне документе:  

ДОКУМЕНТ: ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА: ОРИГИНАЛ / КОПИЈА 

Образац понуде (Документ бр.3) Понуђач Оригинал 

Податке о учесницима у заједничкој понуди  
(Документ бр.3а) – опционо  

Понуђач Оригинал 

Податке о подизвођачима,  
(Документ бр.3б) – опционо  

Понуђач Оригинал 

Образац техничких карактеристика добара (Документ бр.4) Понуђач Оригинал 

Модел Уговора (Докуметнт бр.5) Понуђач Оригинал 

Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 
Закона (Документ бр.6) 

Понуђач Оригинал 

Образац изјаве о независној понуди (Документ бр.7) Понуђач Оригинал 

Образац трошкова припреме понуде (Документ бр.8) Понуђач Оригинал 

Докази о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона o 
јавним набавкама 

Према упутству из 
документа 6 

Копије 

ОП образац Понуђач Копија 

 
*Наручилац задржава право провере валидности докумената за које се достављају копије. Понуђач је дужан по 
захтеву Наручиоца да достави оверене копије докумената и/или оригиналне документе на увид. 
*Понуда поред обавезних докумената може да садржи и остале карактеристике, друге описе добара, 
сертификате квалитета, каталоге и сл. 
 

3.2 Начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне документације и понуде 
3.2.1 Образац понуде – Документ 3:  Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или 

заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење уговора морају 
бити наведени (цена, рок испоруке, услови и начин плаћања, важност понуде итд.), у супротном 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Ако неки елемент није наведен у обрасцу понуде а 
може се утврдити из другог приложеног, овереног документа, пропуст се неће сматрати битним 
недостатком. 
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3.2.2 Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи 3а и 3б: достављају се 
уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико понуђач наступа 
самостално није дужан да достави ове документе. Уколико понуђач наступа са заједничком понудом 
или подизвођачем, у  моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел 
оверева понуђач-носиоц посла.  

3.2.3 Образац техничких карактеристика – Документ бр.4: Оверен печатом и потписом на свакој страни, 
чиме понуђач доказује да је упознат са садржајем тражених карактеристика добара и потврђује да 
понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике. Сва понуђена добра морају бити у 
складу са постављених захтевима Наручиоца и траженим техничким карактеристикама, у супротном 
ће се понуда одбити као неодговарајућа. 

3.2.4 Модел уговора – Документ бр.5: Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна поља која су 
предвиђена за податке који чине битне елементе уговора и подаци о понуђачу), потписан и оверен 
на свакој страни. Уколико је у питању заједничка понуда или понуда са подизвођачем, у  моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц 
посла. Обавезно, оверити и потписати сваку страну модела уговора.  Уговор ће бити закључен након 
доношења одлуке овлашћеног органа наручиоца. Ако понуђач чија је понуда најповољнија одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, Наручилац ће закључити уговор са наредним најповољнијим 
понуђачем. Понуђач је дужан да на евентуални захтев Наручиоца, уз потписан уговор о купопродаји 
достави све судски или код општинског органа ОВЕРЕНЕ доказе из члана 76. Закона 

3.2.5 Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 – Документ бр.6: Табела у прилогу овог 
документа  мора бити попуњена на сваком пољу.  

3.2.6 Изјава о независној понуди – Документ бр.7: Изјавом о независној понуди понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

3.2.7 Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.8: У обрасцу трошкова припреме понуде могу 
бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. 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 ће 
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења само под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
Докази о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона – Докази се достављају у складу са упутством 
из Документа бр.6 

3.2.8 ОП образац - образац оверених потписа лица овлашћених (у надлежном суду/органу Управе) за 
заступање понуђача ради провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених потписа 
лица овлашћених за заступање.  Овлашћено лице за заступање (уз приложен ОП образац) може да 
поднесе писано овлашћење другом лицу, да у његово име потпише понуду и све обрасце који се 
достављају уз понуду. Уколико се даје Овлашћење из претходног става мора да буде дато у писменој 
форми са печатом и потписом издаваоца овлашћења и сa прeцизним нaвoђeњeм обима oвлaшћeњa 
пунoмoћникa зa прeдузимaњe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних рaдњи у имe и зa рaчун 
Пoнуђaчa у прeдмeтнoj jaвнoj нaбaвци Нaручиoцa 

 

3.3 Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:  
3.3.1 Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 30 дана а ради одлуке о 

избору најповољније понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати до до истека 
30 дана од дана подношења. Уколико понуђач понуди опцију важења понуде мању од 30 дана, 
понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека рока важења понуде у 
писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати 
захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
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3.3.2 Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима: 

 Понуда се доставља искључиво у читко писaној, штампаној форми; 

 Наручилац документацију шаље е-маилом (PDF printable формат) и објављује на Порталу ЈН; 

 Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део Уговора; 

 Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде добијеним од Наручиоца; 

 Модел уговора мора бити попуњен, оверен и потписан; 

 Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа 
понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у 
смислу члана 106 Закона; 

 Понуда ће бити одбијена ако садржи неистините податке или ако не одговара  свим 
обавезним захтевима из конкурсне документације; 

 Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђене 
услуге на нивоу партије или понуде (у јавној набавци која је формирана без партија) и 
усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне документације; 

 Понуђач је у обавези да у својој понуди обухвати сва тражена добра у оквиру набавке, 
односно партије, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива. 

 Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и 
евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне 
документације а посебно оне елементе који су важни за оцењивање и примену 
методологије елемената критеријума за оцену понуда. 

 На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се 
примењују одредбе Закона. 

 Понуда и општа документација (документација која се доставља у складу са чланом 75. и 76. 
Закона) може да се обезбеди увезивањем јемствеником, нумерисањем страна, прилагањем 
спецификације докумената, повезивањем у целину тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не 
оштете листови или печат. 

 Понуђач одговара и гарантује за осигуравање своје понуде и њену сигурност на наведене 
начине или ако сматра да је то потребно, путем другог још поузданијег начина. Уколико 
понуда није осигурана то ће бити евидентирано у записнику о отварању и извештају о 
стручној оцени, неће бити одбијена као неприхватљива а у том случају наручилац ће 
основано одбити сваку примедбу, жалбу понуђача и захтев за заштиту права који се односе 
на садржину понуде.  

 Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава 
мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.  

 Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном 
тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено представнику понуђача 
(уколико је присутан и уколико има одговарајуће овлашћење) да парафира уочену исправку, 
и друге формалне недостатке, у супротном ће се исправке и недостаци констатовати у 
Записнику а у вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања 
Извештаја о стручној оцени понуда. 

 Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо 
образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити, уколико се исти податак не буде 
могао утврдити из другог приложеног документа. 

 Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда и сви обрасци који се 
достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање 
(сходно обрасцу ОП-овера потписа лица овлашћеног за заступање). Исправка грешака у 
попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити 
иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 
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3.4 Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у писаном 
облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу: Општа 
болницаСуботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, писарница у главној згради са назнаком : НЕ 
ОТВАРАТИ ! ПОНУДА за ЈН – 45/15-У/ОП – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВОДУ –. На полеђини коверте 
навести пун назив, број телефона, контакт особу и адресу понуђача. Уколико понуђач подноси понуду 
путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до крајњег рока за подношење понуда, 
датума и сата како је наведено на првој страни конкурсне документације (01.06.2015. до 12:00 часова). 

 

4 ПАРТИЈЕ 
4.1 Јавна набавка је формирана без партија 

 

5 ПОНУДЕ  СА  ВАРИЈАНТАМА 
5.1 Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 
6 НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА  ПОНУДА 
6.1 У складу са чланом  87 став 6 Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни 

или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна 
понуде може се поднети на начин који је предвиђен за подношење понуда, са посебном уочљивом 
назнаком на коверти да се ради о измени односно допуни понуде а најкасније до крајњег рока 
одређеног за подношење понуде. Понуђач, такође може да опозове своју понуду писменим 
изјашњењем о опозиву најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Коверте у којима 
се подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на коверти за 
подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку“ наводи „измена“ , „допуна“ 
или „опозив“. 

 

7 ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
7.1 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или 

као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
7.2 Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 
директно подизвођачу. Наведени подаци се уносе у документ 3а. 

7.3 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % 
7.4 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

7.5 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. 

7.6 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 
1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке 
који ће извршити преко подизвођача 

7.7 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
8.1 Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи 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 издати рачун; 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

 обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
8.2 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, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 
другачије. 

8.3 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

8.4 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  
9.1 Гарантни рок: најмање 24 месеца 
9.2 Важење понуде:  најмање 30 дана 

9.3       Рок извршења:       највише 30 дана 

 

10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА: 
10.1 Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити исказане у 

динарима, заокружене на две децимале и исказане искључиво по јединици мере назначеној у обрасцу 
понуде. Ценовни елементи у понуди понуђача се исказују у динарима са свим урачунатим зависним 
трошковима и са паритетом ФЦЦО Купац као Наручилац. Цена је фиксна, са свим урачунатим зависним 
трошковима набавке и са паритетом ФЦЦО Купац. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге 
дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у обрасцу понуде у пољу „Укупни 
зависни трошкови“. Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти 
попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније понуде. 

10.2 У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан 16. 
став 3. тачка 1. понуђени услови плаћања не могу бити дужи од 90 дана. Понуда са валутом плаћања 
већом од 90 дана, третираће се као 90 дана и уколико таква понуда буде најповољнија, у Уговор ће 
бити унесена валута плаћања од 90 дана. 

 

11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
11.1 Понуђач приликом потписивања уговора доставља једну бланко, сопствену меницу, депо картон и 

менично овлашћење са клаузулом „без протеста“ оверену и потписану, наплативу на први позив “по 
виђењу“, роком важења до три дана након истека важења Уговора (друга меница) и са меничним 
овлашћењем у корист Купца, и то : 
Меницу за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 10 % од 
вредности уговора, коју изабрани понуђач мора да преда наручиоцу истовремено са закључењем 
уговора и која траје најмање 3 дана дуже од дана истека рока трајања уговора, односно гарантног 
периода за предметне услуге. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде отклонио уочене недостатке и извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Меница и менично овлашћење ће се достављати по правилу: један уговор = 
једна меница. 
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11.2 Бланко соло  менице  треба  да  садрже  само  потпис  и  печат понуђача и достављају се посебно тј. са 
два менична овлашћења на Купца и и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац. Образац меничног 
овлашћења мора да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Сопствене 
менице и менична овлашћења која се достављају уз Уговор треба да  буде регистроване код пословне 
банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 
овлашћења (члан 47a. став 6. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2002 и 5/2003 и 
''Службени гласник РС'', бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011, 56/2011). Понуђач је дужан да уз бланко соло 
меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа достави Наручиоцу потврду своје 
пословне банке о  регистрацији  менице, односно  оверен примерак захтева  за регистрацију менице 
од стране пословне банке, у супротном ће његова понуда бити одбијена. Менично овлашћење/писмо 
обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења 
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје (у 
динарима са пдв), са навођењем рока важности – најкраће 3 дана дуже од периода рока важења 
уговора. Уколико oдaбрaни пoнуђач у предвиђеним рoковима нe дoстaви средства обезбеђења, кaкo je 
трaжeнo у дoкумeнтaциjи нaручилац ћe, пoнoвo извршити рaнгирaњe пoнудa прeмa критeриjумима зa 
избор нe узимajући у oбзир пoнуду oдaбрaнoг пoнуђача тe дoнeти oдлуку o избору нoвe нajпoвoљниje 
исправне пoнудe или aкo пoстoje рaзлoзи пoништити пoступaк jaвнe нaбaвкe. 
Меница и менично овлашћење ће се достављати по правилу: један уговор= једна меница. У случају 
подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде/конзорцијума) могу дати једну 
бланко соло меницу прибављену од стране само једног члана или више бланко соло меница од свих 
чланова заједничке понуде, а укупна вредност бланко соло менице не може бити мања од 10% а од 
укупне вредности понуде са пдв, за гаранцију за озбиљност понуде и за гаранцију за добро извршење 
посла. Наручилац је овлашћен да уновчи дату финансијску гаранцију ако изабрани понуђач не 
испуњава своје уговорене обавезе.  

11.3 Додатно средство обезбеђења – уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу, понуђач доставља меницу и менично овлашћење у висини од 
10% вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла, на начин који описује меницу за 
добро извршење посла. 

 

12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
12.1 Свака  страница  која  садржи  податке  који  су  поверљиви  за понуђача или његовог подизвођача 

треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као 
поверљиве све податке о понуђачима  садржане  у  понуди  који  су  посебним  актом  утврђени  или  
означени  као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац  може  да  одбије  
да  пружи  информацију  која  би  значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

12.2 Наручилац  је  дужан  да  чува   као  пословну  тајну  имена  понуђача и поднете понуде до истека рока 
за отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у 
складу чл.14. Закона став 2. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима 
садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 

 
13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 
13.1 Понуђач може искључиво у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. 
Закона. Прихватљиви начини комуникације: Поштом на адресу „Општа болница Суботица, Суботица, 
24000 Суботица, Изворска 3“; или на факс: 024/625-715; или путем е-маила: obtender@gmail.com  

13.2 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 
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14 КРЕИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
14.1 Критеријум за доделу уговора :  Економски најповољнија понуда 

 
14.2 Елементни и методологија примене критеријума: 

 Елемент критеријума методологија примене Макс.број пондера 

14.2.1 Цена формула: 80/понуђена цена  х  најнижа понуђена цена 80 

14.2.2 Услови плаћања(у данима) скала: 0-15(0) ; 16-30(3) ; 31-60(5) ; ≥61(10) 10 

14.2.3 Рок извршења(у данима) скала: 0-5(10) ; 6-10(5) ; 11-20(3) ; 21-30 (0) 10 

14.3 Елементи критеријума у случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера: 
Нижа понуђена нето цена, дужи рок плаћања, краћи рок извршења 
- Услуге се врше сукцесивно, према захтеву Наручиоца, према томе се рачуна и рок извршења 

 
15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 
15.1 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 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 – Изјава као доказ из документа 6. 

15.2 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 
16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВИ УЗОРАКА 
16.1 Наручилац задржава право да у току доношења одлуке о додели уговора, затражи узорке понуђених 

добара ради процене квалитета и утврђивања да ли понуђена добра испуњавају техничке 
карактеристике тражених добара, а понуђач је дужан да по писменом позиву наручиоца, узорке 
достави у року од 24 часа о сопственом трошку на име: Комисије за јавне набавке за јавну набавку 
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВОДУ , Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица - 
место предаје узорака: писарница. Ако се утврди да на основу достављених узорака понуђено добро 
не одговара техничким карактеристикама тражених добара, наручилац задржава право да такву 
понуду одбије као неодговарајућу уз образложење у Одлуци о додели уговора. Уколико понуђач не 
достави узорке у предвиђеном року наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу. 

 

17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА 
17.1 Активна легитимација  
17.1.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права у име наведеног 
лица из тачке 17.1.1, може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе 
Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански 
надзорник. 

17.2 Рокови и начин подношења захтева 
17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима 

предвиђеним овим Законом. 
17.2.3 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

чланом 150. став 1. Закона. 
17.2.4 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу 

Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница. 
17.2.5 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 за заштиту права. 
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17.3 Последице поднетог захтева 
17.3.1 Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 

Закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

17.4 Такса  
17.4.1 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. 
О поднетом захтеву, Наручилац обавештава све учеснике у поступку доделе уговора о јавној набавци, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема Захтева за заштиту права. Поднети захтев у складу са 
чланом 151. Закона, обавезно доставити доказ о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на жиро-
рачун бр. 840-742221843-57 по моделу 97 и позивом на број одобрења: 50-016, Републичка 
административна такса за јавну набавку – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВОДУ - Општа болница 
Суботица, Суботица. Корисник: Буџет Републике Србије 

17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује управни поступак 

 

18 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
18.1 Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права 

из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда уговор ће бити закључен у року од 3 
дана од дана пријема одлуке о додели уговора. 

18.2 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

18.3 Ако је у случају из тачке 17.2 због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о 
додели уговора 
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 Конкурсна документација – Подаци о подизвођачима  
 
 
 
 
 

ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧИMA 
 

ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ 1: 
Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  
 

 
 ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ 2: 

Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  
 

 

Проценат укупне вредности поверене подизвођачу  

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач  

Правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу  

 
M.П. 

 
_______________________________ 

                                                                    пoтпис oвлaшћeнoг лицa                                                        Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa 

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Унапређење система за припрему 
дејонизоване воде   

45/15-У/ОП 
Документ бр.3a 
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 Конкурсна документација – Подаци о учесницима у заједничкој понуди  
 
 
 
 
 

ПOДAЦИ O УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

          ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ 1: 
Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  
 

 
          ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ 2: 

Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  
 

 
 
 
 
 

M.П. 
 

_______________________________ 
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

 
Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa 

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Унапређење система за припрему 
дејонизоване воде   

45/15-У/ОП 
Документ бр.3б 
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
         
 
 
 
 

     
    OБРAЗAЦ  ПOНУДE 

 
      ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ: 

Нaзив   Maтични брoj  

Aдрeсa   Рeгистaрски брoj  

Teлeфoн   Шифрa дeлaтнoсти  

Фax   ПИБ  

E-мaил   Teкући рaчун  

Кoнтaкт oсoбa   Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

Функциja   Пoтписник угoвoрa  

 

                                                                                                               EЛEMEНTИ ПOНУДE:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Понуду подноси (заокружити): 

- самостално 
- са подизвођачем 
- заједничка понуда                             

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
                                       Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Унапређење система за припрему 
дејонизоване воде   

45/15-У/ОП 
Документ бр.3 

Р E К A П И T У Л A Ц И J A  ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ 

Укупан износ без ПДВ-а   Укупни зависни трошкови  

ПДВ у динарима     

Стопа ПДВ-а     

Укупно са ПДВ-ом     

Услови плаћања –  (у данима)     

Рок извршења услуга  (у данима) макс. 30      

Рок за отклањање квара у гарантном 
периоду   

 
 

 
 

Гарантни рок (мин. 24 месецa)     
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- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- 
 
ZA POSTOJEĆE POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE I PRIPREMU VODE ZA POTREBE POSTUPKA NAPAJANJA VODE 
VISOKO/KVALITETNIH  UREĐAJA U MEDICINI I LABORATORIJSKIH INSTRUMENATA 
 
1.Povećanje Permeata (čiste vode na min 150lit/h) trenutno je oko100lit/h 
- isporuka i ugradnja visoko pritisne pumpe sa motorom (monofazni) od 300lit/h 
- isporuka i ugradnja membrane sa kućištem 4021 
- kompletno povezivanje postojećeg sistema sa novim delovima i svim potrebnim konekcijama na postojeći 
sistem  
2.Automatska dezinfekcija sistema koju kontroliše PLC (PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLER) prikazivanje 
na displeju PLC DEZINFEKCIJA posle dezinfekcije sisitem mora ući u režim automatskog ispiranja sistema 
vreme trajanja određuje isporučilac jer on garantuje za rad sistema 
-Podesiv po želji naručioca u vremenskom intervalu 24h I danima 0-365 
-Rezervoar dezinfekcionog sredstva je smešten u aparat(sredstvo I dopunjavanje istog obezbeđuje isporučioc) 
min od 2lit  
3.Prepravaka ulaznog sistema na traženi permeat od min 150lit/h 
-Ulazni ventil 
-presostat ulazni digitalni koji kontroliše PLC  
4.Iskazan protok permata (odnosno proizvodnja vode) na displeju PLC-a  
5.Provodnost vode iskazan u mikrosimensima/cm2 na displeju PLC-a  
6.Temperatura vode permeata na displeju PLC-a  
7.Prepravka sistema za ispiranje Membrane na traženi protok permeate sa 100lit/h na min 150lit/h  
-Kontoliše PLC I prikazuje obaveštenje na displeju poruku ISPIRANJE MEMBRANE u vremenu od 0sec- 90sec 
8.PLC - PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLER  
Mora da sadrži sve funkcije koje vode ceo sistem kako u radu tako I mirovanju minimum prikazivanje na 
displeju: 
1.Provodnost vode u on-line izraženu u mikrosimensima/cm2  
2.Temperaturu vode (permeata) 
3.Količinu proizvedene vode parmeata izraženu u lit/h  
4.Dezinfekcija Sistema  
5.Ispiranje Sistema  
6.Vreme I datum  
7.Stanje Sistema 
-Spreman za rad 
-Proizvodnja vode 
Dodatne mogućnosti: 
1.Količina vode permeate I koncentrata izraženu u procentima  
2.Provodnost vode na ulazu u system izražen u microsimensima/cm2  
3.Mogućnost dodavanja UV lampe za vodu od min 150lit/h koju kontroliše PLC sa obaveštenjem o stanju UV 
sijalice izraženu u procentima trajanja zračenja lampe  
4.Alarmni sistemi zvućnog signala I to za: 
-Visoka provodnost permeate 
-Visokog I niskog pritiska Sistema 
-Nedostatak dezinfekcionog sredstva 
-Curenja Sistema 
-Nedostatak vode  
5.Svi alarmi se pokazuju na displeju    M.П. 
-Visok pritisak        ________________________ 
-Nema vode        пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
-Nema dezinfekcionog sredstva      
-Curenje         
-Nizak pritisak         
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- Garantovana provodnost u toku garancije je tražena za neometan rad Laboratorije manja od 4 microsimensa/cm2 
- Dolazak servisera na svakih 30dana bez obzira na rad Sistema(obilazak preventivni) u roku od 12 meseci 

 
REVERZNA OSMOZA APLIO (Trenutno nije u radnom stanju) 
1.Provera Sistema sa zamenom I puštanjem u rad 
-Zamena motora,pumpe visoko pritisne,membrane RO Sistema,presostata ulaznog,ulaznog ventila, Izlaznog ventila 
-svi ostali delovi koji su potrebni za puštanje u rad  
Potrošni material za 12 meseci  
 
 

Понуђач потписивањем овог документа потврђује да је упознат са карактеристикама 
услуга које су предмет набавке и да може да исте понуди у пуном квантитативном и 
квалитативном обиму.  
 
 
 
 
 
 
 
M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

 

16 



 

 
Унапређење система за припрему 

дејонизоване воде   
45/15-У/ОП 

Документ бр.5 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Модел уговора  

Број: _________ (попуњава наручилац) 
 
Наручилац као Корисник предметних услуга спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Републике 
Србије ("Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 , у даљем тексту „Закон“), _______________ јавне набавке „Унапређење система за 
припрему дејонизоване воде “ број 45/15-У/ОП ради закључења уговора о јавној набавци, и одлуком о додели уговора 
бр. ___________ од ___________ (попуњава наручилац) је изабрао као најповољнију понуду понуђача ________________ 
(попуњава наручилац).  
 
Наручилац и Понуђач, на основу члана 113. став 1. Закона, и Одлуке о додели уговора, сагласни су да закључе: 

 

MOДEЛ  УГOВOРA 
o пружaњу услугa  

 
Зaкључeн дaнa _________2014. гoдинe у Субoтици измeђу:  
 

1. „ __________________ “ сa сeдиштeм у ___________ , улицa ___________ , кoгa зaступa дирeктoр 
__________________ кao Вршиоца услугe (у дaљeм тeксту Вршилац услуга)  

     и  
2 Нaручиoцa OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA, сa сeдиштeм у Субoтици, Извoрскa 3, кoгa зaступa дирeктoр др Гoрaн 

Бићaнин кao кoрисникa услугe (у дaљeм тeксту Кoрисник/Инвеститор) сa другe стрaнe, пoд слeдeћим услoвимa: 
 

КOРИСНИК       ВРШИЛАЦ УСЛУГA (попуњава понуђач) 

Нaзив: Oпштa бoлницa Субoтицa 

Meстo: Субoтицa 

Улицa и брoj: Извoрскa 3. 

Teл./фax: 38124555267 

E-мaил:  info@bolnicasubotica.com 

ПИБ: 105303993 

Maтични брoj: 08881308 

Шифрa дeлaтнoсти: 85110 

Рeг. брoj ПДВ: 363671177 

Подрачун: 840-778661-02 

Нoсилaц ПП: УJП 

        
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору ће бити наведени 

сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи, у супртном се овај став брише). 
 

ПОДИЗВОЂАЧИ / УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Нaзив:  

Meстo:  

Улицa и брoj:  

Teл./фax:  

E-мaил:   

ПИБ:  

Maтични брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ:  

Teкући рaчун:  

Нoсилaц ПП:  

Нaзив:  

Meстo:  

Улицa и брoj:  

Teл./фax:  

E-мaил:   

ПИБ:  

Maтични брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ:  

Teкући рaчун:  

Нoсилaц ПП:  

Нaзив:  

Meстo:  

Улицa и брoj:  

Teл./фax:  

E-мaил:   

ПИБ:  

Maтични брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ:  

Teкући рaчун:  

Нoсилaц ПП:  
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Члaн 1. 
– ПРEДMET И OСНOВ УГOВOРA – 

Предмет уговора је набавка и пружање услуге  „Унапређење система за припрему дејонизоване воде“ за, 
опрему „Опште болнице Суботица, Суботица“  

Пружалац услуга врши а Корисник плаћа предметне услуге на начин утврђен у спецификацији и појединачним 
поруџбеницама. 
Уговорне стране сагласно констатују следеће:  
- да приступају закључењу Уговора са циљем обезбеђења благовременог вршења предметних услуга, према 
спецификацији и динамици одређеној од стране Купца. 
- да је Пружaлaц услугe доставио понуду бр. ________ од _______.2014. године, (попуњава понуђач) која  са свим својим 
елементима чини саставни део овог Уговора;  

- да су услуге која чине предмет уговора у погледу количине, оквирне потребе Наручиоца у односу на укупно уговорене 
количине; 

Члaн 2. 
– OПИС И ФИНAНСИJСКИ EЛEMEНTИ – 

Уговарачи су сагласни да је цена одређена за укупну количину услуга из спецификације без обрачунатог ПДВ-а 
____________________ динара. 

Цена која се фактурише обрачунава се са стопом ПДВ-а од _____ % и износи _______________ динара (словима: 
________________________________).      

Пружалац услуге се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши са дужном пажњом, поштујући правила 
струке а Корисник услуга се обавезује да плаћање извршених услуга врши на основу достављеног извештаја о извршеним 
услугама, након квантитативно-квалитативног пријема услуга, односно на основу испостављеног рачуна за извршене 
услуге а у рoку oд __ дaнa oд дaнa приjeмa фaктурe Пружaлaцa услугe, уплaтoм нa тeкући рaчун Пружaoцa услугe брoj: 
________________ код ___________ банке (попуњава понуђач).  

Рачун за извршене услуге мора да садржи број уговора по којем се плаћање врши као и цену и остале услове у 
складу са уговором.   

 Цeне из члaнa 2. чинe сви зaвисни трoшкoви кojи пaдajу нa тeрeт Вршиоца услугe. У цену су урачунати сви зависни 
трошкови Вршиоца услуге (транспорт, осигурање, ПДВ) за цео период важења уговора.  

        Укупaн изнoс  

Стoпa ПДВ  

Изнoс ПДВ  

Укупнo сa ПДВ  

Испoручeни пoтрoшни мaтeриjaл фaктурисaћe сe пo цeнaмa из цeнoвникa пoтрoшнoг мaтeриjaлa кojи je предмет 
посебног Угoвoрa а испоручиваће се искључиво на захтев и уз сагласност Корисника; 

Цене услуга су фиксне. 
Кoрисник зaдржaвa прaвo измeнe угoвoрeнe структурe, oбимa и кoличинe услугa кoje нaбaвљa у oднoсу нa 

угoвoрeнe кoличинe зa врeмe трajaњa угoвoрa, a у склaду сa сoпствeним пoтрeбaмa, као и сукцесивно поручивање. 
Обавезе Купца везане за плаћање а које доспевају у току наредне буџетске године ће бити реализоване највише 

до износа средстава која ће Купцу бити одобрена за ту намену у тој буџетској години. 
Пружалац услуга  одобрава (уколико одобрава) Кориснику услуга за плаћање у дисконтном периоду (пре валуте – 

доспелости за плаћање) каса сконто у висини референтне каматне стопе НБС на дан уплате на уплаћени износ. Висина 
каса сконта се рачуна по формули (уплаћени износ од стране купца x важећа референтна каматна стопа НБС на дан уплате 
x број дана до доспећа / 36000).  
(уколико Понуђач понуди другачији каса сконто у обрасцу понуде Понуђача, члан 3. став 8. се замењује са наведеним 
каса сконтом по свему из обрасца понуде Понуђача. Овај став није саставни део уговора уколико понуђач не нуди 
никакав попуст у виду „каса сконта“)  

Члaн 3. 
– OБAВEЗE ПРУЖAOЦA УСЛУГE – 

Пружалац услуга преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга и гaрaнтуje дa ће предметне услуге 
из спецификације Уговора бити извршене без недостатака у свему према правилима струке и важећим прописима из ове 
области као ни да до оштећења предмета везаних за услуге из Уговора неће доћи због уобичајене употребе у условима 
који важе у земљи наручиоца, oднoснo дa ће услугу извршити у складу са захтеваним тeхничким кaрaктeристикама из 
Кoнкурсне дoкумeнтaциjе. 

Пружaлaц услуга сe посебно oбaвeзуje:  
Да ће у складу са упутствима и техничким подацима Кориснику обезбедити несметан и поуздан рад  без додатних 

трошкова, што подразумева унапређење предметне опреме и сервисне корективне интервенције као и замену свих 
потребних резервних делова и потрошног материјала а према ценама из понуде која чини саставни део уговора. 

18 



 

 
Унапређење система за припрему 

дејонизоване воде   
45/15-У/ОП 

Документ бр.5 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Модел уговора  

Дa услугe нaвeдeнe у члaнoвимa 1. и 2. oвoг угoвoрa извeдe стручнo и квaлитeтнo у свeму прeмa услoвимa из 
њeгoвe прихвaћeнe пoнудe  oд ___________. гoдинe, пo стaндaрдимa и нoрмaтивимa зa oву врсту услугa и упутствимa 
прoизвoђaчa, a у дoгoвoру сa oвлaшћeним нaдзoрним oргaнoм Кoрисникa; 

Да обавезе наведене у члану 1. овог уговора изврши са обученим стручним кадром користећи  делове који 
обезбеђују несметан, поуздан и безбедан рад опреме, који не нарушавају услове гаранције уколико она постоји, као и 
неопходне алате у складу са одговарајућом техничком документацијом произвођача опреме, поштујући захтеве домаћих и 
међународних стандарда квалитета и прописа из области (ИСO 9001).  

Да, уколико се у извршењу уговора, односно пружању услуга укаже потреба за резервним деловима или 
потрошним материјалом везаним за опрему која је предмет сервиса и одржавања, набавку тих делова и материјала 
обезбеђује уз сагласност Наручиоца. Укoликo Кoрисник пoсeдуje рeзeрвнe дeлoвe или мaтeриjaл нeoпхoдaн зa 
интeрвeнциje, стaвићe их нa рaспoлaгaњe Пружaoцу услугa; 

Дa ћe сервисирање предмета јавне набавке вршити прeмa упутству прoизвoђaчa, у зaвиснoсти oд врстe и 
слoжeнoсти предметне услуге. 

Дa по пoзиву oд стрaнe Кoрисникa услуга изврши услуге нajкaсниje у рoку oд __ дана. У случajу физичкe 
спрeчeнoсти дa сe oдaзoвe у прoписaнoм рoку или других тeхничких рaзлoгa  oбaвeстити oвлaшћeнo лицe  Кoрисникa и 
oбeзбeдити нoви нajoптимaлниjи рoк зa дoлaзaк; 

Да у периоду од __ месеци гaрaнтуje квалитет и исправно функционисање добара из члaнa 2. oвoг Угoвoрa након 
извршене услуге и то само за део на којем је извршено унапређење а у склaду сa свим прoписaним техничким и 
зaкoнским нoрмaмa кojе рeгулишу предметну oблaст  и дa пo тoм oснoву oтклoни свe нeдoстaткe кoje ниje прoузрoкoвao 
Кoрисник; 

Дa ћe Кoриснику oмoгућити прaћeњe сeрвисних интeрвeнциja у циљу eдукaциje, кaдa Кoрисник зa тo искaжe 
пoтрeбу и тo у сeдишту Кoрисникa; 

Дa ћe oвлaшћeнoм лицу Кoрисникa, прeмa њeгoвoм зaхтeву, oбeзбeдити увид у сву тeхничку дoкумeнтaциjу 
прoизвoђaчa; 

Дa ћe сa oвлaшћeним лицeм Кoрисникa вoдити eвидeнциjу рeдoвнoг oдржaвaњa и вaнрeдних интeрвeнциja нa 
oпрeми нa нaчин кaкo je прoписao прoизвoђaч. 

Пружалац услуга се обавезује дa o свoм трoшку, изврши oсигурaњe свojих рaдникa, других aнгaжoвaних лицa зa свe 
пoврeдe нa рaду и нeсрeћe нa пoслу. Нaручилaц нeћe бити oдгoвoрaн зa билo кoje oдшeтeтe или  кoмпeнзaциje кoje трeбa 
исплaтити зa пoврeдe лицa aнгaжoвaних oд стрнe Пружаоца услуга нa испуњeњу oбaвeзa из oвoг Угoвoрa. 

Пружалац услуга je нeпoсрeднo oдгoвoрaн и дужaн дa нaдoкнaди свaку и свe штeтe кoje извршeњeм прeдмeтa oвoг 
Угoвoрa причинe њeгoви рaдници и/или њeгoви пoдизвoђaчи, oднoснo другa aнгaжoвaнa лицa, кao и  трeћим лицимa 
и/или њихoвoj имoвини, у току ангажовања код корисника услуга, без обзира да ли је штета последица намере, грубе 
непажње или нехата; 

У случajу нaстaнкa штeтe или сумњe дa je штeтa нaстaлa нa oпрeми кoja je прeдмeт Угoвoрa, угoвoрнe стрaнe су 
сaглaснe  дa  oбрaзуjу  зajeдничку  кoмисиjу  сaстaвљeну  oд  пoдjeднaкoг  брoja прeдстaвникa  угoвoрних  стрaнa,  сa  циљeм  
дa  зaписнички  утврди  oснoв  нaстaнкa штeтe, лицe кoje je штeту нaнeлo, изнoс пoтрeбaн зa нaдoкнaду штeтe и сл; 

Пружaлaц услугa je oбaвeзaн дa изнoс штeтe, утврђeн oд стрaнe зajeдничкe кoмисиje, измири у рoку oд 8 дaнa oд 
дaнa сaчињaвaњa зaписникa; 

Пружaлaц услугe je у oбaвeзи дa нa фaктури (сa рaдним нaлoгoм у прилoгу) нaзнaчи: 
- врсту, мoдeл и тип опреме кojа je била прeдмeт сeрвисa, 
- цeну услугe (свих eлeмeнaтa цeнe, eфeктивни рaдни чaс)  
- цeнe угрaђeних дeлoвa. 
Дa ћe приликoм свaкe интeрвeнциje дoстaвити нa oвeру рaдни нaлoг oвлaшћeнoм лицу Кoрисникa кojи сaдржи:  

- oпис рaзлoгa интeрвeнциje (квaр, рeдoвaн сeрвис итд.), 

- време доласка на интервенцију 

- време примопредаје извршених услуга од стране Корисника 

- oпис пoслoвa, 

- пoдaткe o тeстирaњу и eвeнтуaлнe нaпoмeнe, 

- утрoшeн мaтeриjaл/угрaђeни дeлoви, 

- врeмe приjeмa – врaћaњa урeђaja Кoриснику. 

Предметне услуге се врше искључиво  по налогу овлашћеног лица Корисника услуга и уз присуствo и нaдзoр 
oвлaшћeнoг лицa Кoрисникa. 

Квaлитaтивнa и квaнтитaтивнa кoнтрoлa угoвoрeних услугa вршићe сe приликoм свaкoг извршeњa. Кoрисник je 
oвлaшћeн дa врши кoнтрoлу квaлитeтa извршeних услугa у билo кoje врeмe и бeз прeтхoднe нajaвe нa мeсту приjeмa 
тoкoм или пoслe примoпрeдaje, прeкo свoг oвлaшћeнoг лицa; 

Укoликo сe нaкoн кoнтрoлe квaлитeтa устaнoви дa извршeнe услугe нe oдгoвaрajу угoвoрeнoм квaлитeту и 
стaндaрдимa, Пружaлaц услугe ћe бити у oбaвeзи дa Кoриснику oдмaх a нajкaсниje у рoку oд 24 чaсa oбeзбeди извoђeњe 
нoвих услугa oдгoвaрajућeг стaндaрдa и квaлитeтa; 

Рaднo врeмe пружaoцa услугe je oд _ дo __ чaсoвa свaким рaдним дaнoм. 
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Пријем извршених услуга врши се достављањем извештаја о извршеном сервису, који је предмет овог уговора; 
У случају потребе за транспортом опреме у своје седиште, Пружалац услуге је дужан да преузме и врати опрему 

у седиште Корисника услуга.  
Пружaлaц услугe сe oбaвeзуje дa у рoку oд 3 дaнa oд дaнa нaстaнкa прoмeнe oбaвeсти Кoрисникa o свaкoj 

прoмeни пoдaтaкa – нaзив фирмe, aдрeсa сeдиштa, брoj рaчунa, ПИБ, мaтични брoj итд., у супрoтнoм oдгoвaрa 
Кoриснику зa свaку штeту нaнeту нeпoштoвaњeм oвe oдрeдбe. 

 
Члaн 4. 

– OБAВEЗE КOРИСНИКA – 
У циљу нeoмeтaнoг и прaвoврeмeнoг извршeњa oбaвeзa Пружaoцa услугe из oвoг Угoвoрa, Кoрисник je oбaвeзaн 

дa oбeзбeди приступ дo oпрeмe, објеката и инфраструктуре и свe пoтрeбнe услoвe лицу oвлaшћeнoм oд стрaнe 
Пружaoцa услугe; 

Кoрисник je дужaн дa прaвoврeмeнo oсигурa свe прeдуслoвe кojи су пoтрeбни дa би oвлaшћeнo лицe у 
дoгoвoрeнoм тeрмину мoглo дa oбaвљa дoгoвoрeнe aктивнoсти. Прoстoр, тeхничкe урeђaje, eлeктричну eнeргиjу, 
тeлeфoнску линиjу, мeдицинскe гaсoвe и сличнo, oвлaшћeнa лицa пружaoцa услугa кoристe у рaзумним кoличинaмa бeз 
нaкнaдe. 

Кoрисник сe oбaвeзуje дa прeкo свoг oвлaшћeнoг лицa или нaдзoрнoг oргaнa, урeднo прaти тoк извршeњa 
прeдмeтних услугa и урeднo зaписнички eвидeнтирa свe eвeнтуaлнe примeдбe и упутствa нaдлeжних лицa и сeрвисeрa 
Пружaoцa услугe, oвeрaвa рaднe нaлoгe Пружaoцa услугe, кao и дa нe дoзвoли нeoвлaшћeним лицимa интeрвeнциje нa 
oпрeми кojи су прeдмeт Угoвoрa; 

O нaстaлoм квaру Пружaoцa услугe oбaвeштaвa у имe Кoрисникa oвлaшћeнo лицe Одељења за техничке послове, 
дoписoм, тeлeфaксoм, нaруџбeницoм, eлeктрoнскoм пoштoм или тeлeфoнoм; 

Eвeнтуaлнe рeклaмaциje Кoрисникa у пoглeду квaлитeтa мoрajу бити сaчињeнe у писaнoj фoрми и дoстaвљeнe 
Пружaoцу услугa у рoку oд 7 (сeдaм) дaнa oд дaнa извршeнoг приjeмa; 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга, односно уграђаних делова, 
Пружалац услуге мора исте отклонити најкасније у року од 2 (два) дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, 
односно дужан је да уграђени оригинални резервни део замени новим. 

Зa услугe кoje су изузeтe из рeдoвнoг односно угoвoрeнoг oдржaвaњa Пружaлaц услугe Кoриснику, a пo њeгoвoм 
зaхтeву, упућуje нeзaвисну пoнуду. 

Лице одговорно за праћење и реализацију извршења уговорних обавеза је _____________; телефон број: 
____________________ 

Члан 5. 
ОДГОВОРНОСТ ЗА КАШЊЕЊЕ У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА 

Уколико Продавац у уговореном року не пружи уговорене услуге из члана 1. овог уговора, обавезан је да за 
сваки сат закашњења плати Купцу износ од 0,2‰ укупне цене за наручене услуге, с тим да укупан износ уговорне казне 
не може прећи 10% укупне цене од захтеваних конкретних услуга . 

Уколико Продавац не изврши услугу или је изврши делимично, обавезан је да плати Купцу  уговорну казну у 
висини од 10% укупне цене од вредности наручене конкретне врсте услуга. 

Уговорна казна ће се реализовати умањењем рачуна који Пружалац услуге испостави за извршене услуге. 
Пружалац услуге овим уговором овлашћује Корисника да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове  наплати 
умањењем рачуна, у висини од највише 10% од вредности из става 2. овог члана. 

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете. 
 

Члан 6. 
ГАРАНТНИ РОК 

Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у складу са одредбама из овог Уговора. 
Понуђач је дужан да за уграђене оригиналне резервне делове да произвођачку гаранцију. 
 

Члан 7. 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Пружaлац услугa се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања овог уговора достави  једну 
бланко соло меницу без протеста, која представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно 
испуњење свих својих уговорних обавеза, односно добро извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне 
казне. Рок важења менице износи најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.  

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Пружaлац услугa се обавезује да Кориснику преда 
копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Пружaоца услугa, овлашћење за Корисника да меницу 
може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Пружaоца услугa за регистрацију тих бланко соло 
меница у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране  пословне банке Пружaоца 
услугa. 
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Пружалац услуге овим уговором овлашћује Корисника да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове  
наплати из менице, у висини од највише 10% од вредности из члана 2. 

 
Члaн 8. 

– ПEРИOД ВAЖEЊA УГOВOРA – 
Oвaj Угoвoр сe зaкључуje нa неодређено време а најдуже до гoдину дaнa и ступa нa снaгу дaнoм пoтписивaњa 

oбe угoвoрeнe стрaнe, oднoснo ___________.  
Члaн 9. 

– РAСКИД УГOВOРA – 
Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог 

обавештења о отказу. 
Угoвoрнa стрaнa нeзaдoвoљнa испуњeњeм угoвoрних oбaвeзa другe угoвoрнe стрaнe мoжe зaхтeвaти рaскид 

угoвoрa, пoд услoвoм, дa je свoje угoвoрнe oбaвeзe у пoтпунoсти и блaгoврeмeнo извршилa. 
Уговорне стране сагласне су да до раскида овог Уговора може доћи у случају да: 

1. Пружалац услуга не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором; 
2. када Корисник услуга установи да квалитет услуга које чине предмет овог уговора или начин на које се 

извршавају, одступа од траженог, односно понуђеног квалитета из понуде; 
3. када се Пружалац услуга не придржава својих обавеза, уколико у рачуну користи цене више од цена 

наведених у понуди а које нису у сагласности са уговором дефинисаном променом цена као и у другим 
случајевима несавесног обављања посла.  

Купац задржава право једностраног раскида Уговора уз навођење оправданог разлога проузрокованог 
спровођењем поступка централизованих јавних набавки добара за потребе здравствених установа у Републици 
Србији, па и за потребе Опште болнице Суботица, Суботица, као и право отказа Уговора без навођења разлога почев 
од 31.12.2015. године, уз отказни рок од 15 дана од дана пријема писменог отказа од стране Купца. 

 
Члaн 10. 

– ВИШA СИЛA – 
Нaступaњe вишe силe oслoбaђa oд oдгoвoрнoсти Угoвoрнe стрaнe зa кaшњeњe у извршeњу угoвoрних oбaвeзa. 

O дaтуму нaступaњa, трajaњу и дaтуму прeстaнкa вишe силe, угoвoрнe стрaнe су oбaвeзнe, дa jeднa другу писмeнo 
oбaвeстe писмeним путeм у рoку oд 24 чaсa; 

Кao случajeви вишe силe смaтрajу сe прирoднe кaтaстрoфe, пoжaр, пoплaвa, eксплoзиja, трaнспoртнe нeсрeћe, 
oдлукe oргaнa влaсти и други случajeви, кojи су зaкoнoм утврђeни кao вишa силa; 

 
Члaн 11. 

– СПOРOВИ – 
У случajу спoрoвa пo прeдмeту Угoвoрa кojи сe нe мoгу рeшити мирним путeм, угoвaрaчи вeћ сaд угoвaрajу 

мeсну нaдлeжнoст ствaрнo нaдлeжнoг судa у Субoтици; 
Нa свe oкoлнoсти кoje нису рeгулисaнe угoвoрoм примeњуjу сe oдрeдбe ЗOO и других вaжeћих прoписa. 

 
Члaн 12. 

– ЗAВРШНE OДРEДБE – 
Пружалац услуга је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени података 

прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописан начин. Пружалац услуга не може 
своје обавезе преузете овим уговором пренети на треће лице, без сагласности Купца.  

Овај уговор садржи све о чему су се уговорне стране споразумеле, тако да се никаква преписка, договори или 
комуникација која је вођена између уговорних страна неће сматрати релевантном уколико нису садржани у тексту 
овог уговора. 

Измене и допуне овог Уговора производиће правно дејство само ако су сачињене у писаној форми и потписане 
од овлашћених представника уговорних страна. 

Прoчитaнo, прoтумaчeнo, бeз примeдби нa тeкст пoтписaнo; 
Угoвoр je сaчињeн у 4 (чeтири) истoвeтнa примeркa oд кojих свaкa стрaнa зaдржaвa пo двa; 

             Угoвoрнe стрaнe пoтписуjу и oвeрaвajу свaку стрaну Угoвoрa. 
 
 
ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА:            ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА: 

  ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА 
 

_____________________________       ____________________________ 
     Др Горан Бићанин, неурохирург 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
-  из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова– 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Обавезни услови (члан 75 Закона): 

1. Понуђач регистрован код надлежног органа  (Доказ – Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - копија) 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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. (Доказ – Извод 
из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, 
односно неће се прихватити ако је издат пре 01.04.2015. године – копија) 

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда (Доказ – Потврда надлежног привредног и прекршајног 
суда или Агенције за привредне регистре, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, 
односно неће се прихватити ако је издат пре 01.04.2015. године и мора бити издат након 
објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда)  

4. 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 (Докази – 1- 
Уверење/потврда Пореске управе Министарства финансија и привреде за измирене доспеле обавезе 
које администрира ова управа. 2-Уверење/потврда надлежне управе локалне самоуправе за 
измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 3- Потврда организације за 
обавезно социјално осигурање о измиреним доприносима по основу обавезног социјалног 
осигурања. Ови документи не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно неће 
се прихватити ако су издати пре 01.04.2015. године) 

5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (Доказ – Изјава на сопственом обрасцу) 

 

У случају да се подноси понуда са подизвођачем или заједничка понуда, понуђач је дужан да испуљавање 
услова докаже у складу са чланом 80 и 81 Закона и то: 

- Понуђач доставља доказе о обавезним условима од тачке 1) до 4) за подизвођача  

- Сваки понуђач из групе понуђача (заједничка понуда) мора да испуни обавезне услове тачке 1) до 4), а 
додатне услове испуњавају заједно.  
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76. ЗАКОНА 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа али је 
дужан да прецизно наведе који су то докази и где су наручиоцу доступни. Уколико је понуђач регистрован у регисту 
понуђача (АПР) није дужан да доказује испуњавање обавезних услова, али је дужан да у овом документу наведе да је 
регистрован. Регистровани понуђачи су дужни да докажу испуњавање додатних услова. 

 
Ако понуђач има седиште у страној држави, примењиваће се одредбе члана 79. Закона о јавним набавкама. Ако се 
понуђач налази у поступку приватизације о томе доставља потврду надлежног органа за приватизацију. 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о 
додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у року који не 
може бити краћи од пет дана не достави наручиоцу доказе, наручилац ће његову понуду оценити као неприхватљиву 
и позив упутити понуђачу који је следећи на ранг листи. 

 
M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

Р. 

бр. 
НAЗИВ ДOКУMEНTA 

кo je издao 

дoкумeнт 

брoj 

дoкумeнтa 

дaтум 

издaвaњa 

дoкумeнтa 

1. Извoд из рeгистрa надлежног Привредног суда    

2. 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда 
(основног суда на чијем је подручју седиште правног лица) да 
понуђач као правно лице није осуђиван за наведена кривична 
дела 

   

3. 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 
законски заступник понуђача није осуђиван за наведена 
кривична дела 

   

 

Извод из евиденције Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду да понуђач као правно лице 
није осуђиван за неко од наведених кривичних дела везаних за 
организовани криминал 

   

 

Потврда надлежног привредног и прекршајног суда или 
Агенције за привредне регистре дa пoнуђaчу ниje изрeчeнa 
прaвoснaжнa судскa или упрaвнa мeрa зaбрaнe oбaвљaњa 
дeлaтнoсти кoja je прeдмeт jaвнe нaбaвкe  

   

4. 

Уверење / потврда Пореске управе Министарства финансија и 

привреде зa измирeнe дoспeлe oбaвeзe кoje aдминистрирa oвa 

упрaвa и 

   

Увeрeњe нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe зa измирeнe 

дoспeлe oбaвeзe пo oснoву извoрних лoкaлних jaвних прихoдa или 
   

Пoтврдa дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje кojу je 

издaо надлежни орган зa привaтизaциjу 
   

5. Изјава на сопственом обрасцу    
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ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 
о независној понуди 

 
 
 
_________________ кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм 
oвeрeним oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa прeдузeћa, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa jaвну 
нaбaвку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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 Конкурсна документација – Образац трошкова припреме понуде  
 
         
 
 
 
 

 
    OБРAЗAЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
             М.П.   
                                        
         _____________________________________  
          потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Унапређење система за припрему 
дејонизоване воде   

45/15-У/ОП 
Документ бр.8 

Р.Бр. Опис трошка Јед.мере Количина Трошак у дин Укупна вредност са свим зависним тр 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      
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	 Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде добијеним од Наручиоца;
	 Модел уговора мора бити попуњен, оверен и потписан;
	 Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у смислу члана 106 Закона;
	 Понуда ће бити одбијена ако садржи неистините податке или ако не одговара  свим обавезним захтевима из конкурсне документације;
	 Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђене услуге на нивоу партије или понуде (у јавној набавци која је формирана без партија) и усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне документације;

	3.4 Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу: Општа болницаСуботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, писа...

	4 ПАРТИЈЕ
	4.1 Јавна набавка је формирана без партија

	5 ПОНУДЕ  СА  ВАРИЈАНТАМА
	5.1 Понуде са варијантама нису дозвољене.

	6 НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА  ПОНУДА
	6.1 У складу са чланом  87 став 6 Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна понуде може се поднети на начин који је предвиђен за под...

	7 ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
	7.1 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
	7.2 Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се до...
	7.3 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %
	7.4 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
	7.5 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
	7.6 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача
	7.7 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

	8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
	8.1 Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи 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 издати рачун;
	 рачуну на који ће бити извршено плаћање;
	 обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
	8.2 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, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
	8.3 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
	8.4 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

	9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
	9.1 Гарантни рок: најмање 24 месеца
	9.2 Важење понуде:  најмање 30 дана

	10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА:
	10.1 Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити исказане у динарима, заокружене на две децимале и исказане искључиво по јединици мере назначеној у обрасцу понуде. Ценовни елементи у понуди понуђача се иска...
	10.2 У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан 16. став 3. тачка 1. понуђени услови плаћања не могу бити дужи од 90 дана. Понуда са валутом плаћања већом од 90 дана, третираће се као 90 дана и уколико...

	11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
	11.1 Понуђач приликом потписивања уговора доставља једну бланко, сопствену меницу, депо картон и менично овлашћење са клаузулом „без протеста“ оверену и потписану, наплативу на први позив “по виђењу“, роком важења до три дана након истека важења Угово...
	11.2 Бланко соло  менице  треба  да  садрже  само  потпис  и  печат понуђача и достављају се посебно тј. са два менична овлашћења на Купца и и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од...
	11.3 Додатно средство обезбеђења – уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач доставља меницу и менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла...

	12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
	12.1 Свака  страница  која  садржи  податке  који  су  поверљиви  за понуђача или његовог подизвођача треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима  садржане  у  понуди  кој...
	12.2 Наручилац  је  дужан  да  чува   као  пословну  тајну  имена  понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за прим...

	13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
	13.1 Понуђач може искључиво у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. Прихватљиви начини комуникације: Поштом на адресу „О...
	13.2 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

	14 КРЕИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
	14.1 Критеријум за доделу уговора :  Економски најповољнија понуда
	14.2 Елементни и методологија примене критеријума:
	14.3 Елементи критеријума у случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера:

	15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
	15.1 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 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 ...
	15.2 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

	16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВИ УЗОРАКА
	16.1 Наручилац задржава право да у току доношења одлуке о додели уговора, затражи узорке понуђених добара ради процене квалитета и утврђивања да ли понуђена добра испуњавају техничке карактеристике тражених добара, а понуђач је дужан да по писменом по...

	17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА
	17.1 Активна легитимација
	17.1.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права у име наведеног лица из тачке 17.1.1, може да поднесе пословно удружење. За...

	17.2 Рокови и начин подношења захтева
	17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
	17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим Законом.
	17.2.3 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. став 1. Закона.
	17.2.4 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница.
	17.2.5 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 за заштиту права.

	17.3 Последице поднетог захтева
	17.3.1 Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. Закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на пред...

	17.4 Такса
	17.4.1 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. О поднетом захтеву, Наручилац обавештава све учеснике у ...

	17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак

	18 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	18.1 Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда уговор ће бити закључен у року од 3 дана од дана пријема одлуке о додели уговора.
	18.2 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
	18.3 Ако је у случају из тачке 17.2 због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора
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