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Наручилац Ппшта бплница Субптица, Субптица, Извпрска 3, Субптица 
На пснпву шлана 55,57. и 60.Закпна п јавним набавкама («Сл. гласник РС» брoj 124/12 ; 14/15 и 68/15.) пбјављује 

 

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА  
Ппдаци п наручипцу: 

Назив: Опщта бплница Субптица 
Адреса и телефпн: Извпрска 3 , Субптица , 024/625-715 
Интернет страница: www.bolnicasubotica.com 
Врста наручипца: Здравствп 

 
Ппдаци п предмету и ппступку јавне набавке: 

Врста ппступка ЈН: Отвпрени 
Врста предмета ЈН: Услуге 
Ппис предмета ЈН: Испитиваое прптивппжарне ппреме и сигурнпсних вентила 

Назив из ппштег речника: 
Апарати за гащеое ппжара ; Алармни системи за дпјаву ппжара ; Услуге испитиваоа 
вентила 

Пзнака из ппштег речника: 35111300 ; 31625200 ; 71632100 
Брпј партија: 3 

 
Критеријум и елементи критеријума за дпделу угпвпра: 

Критеријум: Екпнпмски најппвпљнија ппнуда 
Елементи критеријума:  Цена, услпви плаћаоа, рпк изврщеоа 

 
Начини преузимаоа кпнкурсне дпкументације и интернет адреса где је дпкументација дпступна: 

Начини преузимаоа: Кпнкурсна дпкументација је пбјављена на Ппрталу јавних набавки и на сајту нарушипца 
Сајт-интернет страница:  http://www.bolnicasubotica.com   
Линк за преузимаое: http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2016/  

 
Ппднпшеое ппнуда (рпк, местп, време, начин, назнака...):  

Рпк и време истека рпка: 16 дана , пднпснп крајои рпк за ппднпщеое ппнуда је 16.05.2016. дп 12:00 шаспва 

Наппмене: 

Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу (писарницу) нарушипца 
најкасније наведенпг рпка. Ппнуде се ппднпсе у затвпренпј и запешаћенпј кпверти на адресу 
нарушипца: Опщта бплница Субптица, Субптица, Извпрска 3, 24000 Субптица у писарницу 
Нарушипца у главнпм хплу, са назнакпм „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Ппнуда за ушествпваое у ппступку 
јавне набавке ИСПИТИВАЊЕ ПП , редни брпј ЈН 23/16-У/ОП“. На пплеђини кпверте уписује се 
назив, адреса ппнуђаша, телефпн и кпнтакт пспба. 

 
Птвараое ппнуда (местп, време, начин):  

Местп: 
Опщта бплница Субптица, Извпрска 3, Субптица у канцеларији Одељеоа за технишке ппслпве , 
зграда са пзнакпм „O“, први спрат. 

Време: 16.05.2016. у 12:30 шаспва 

Начин 
Отвараое ппнуда је јавнп. Ппнуде ће се птварати пдмах, пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда, 
ппследоег дана гпре наведенпг рпка. 

 
Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда: 

Ппнуђаши кпји желе да ппред присуства на птвараоу ппнуда имају правп активнпг ушещћа у истпм, дужни су да свпјствп представника 
ппнуђаша дпкажу на пснпву пверенпг и пптписанпг пунпмпћја пд стране пвлащћенпг лица Ппнуђаша, сa прeцизним нaвoђeоeм пбима 
oвлaщћeоa пунoмoћникa зa прeдузимaоe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних рaдои. Наведена пунпмпћ се предаје Кпмисији за 
јавну набавку пре ппшетка птвараоа ппнуда. 

 
Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра:  

25 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда 

 
Кпнтакт (пспба, местп, време, брпј телефпна, e-mail адреса...):  

Кпнтакт пспба: Петар Кнежевић, дипл.меначер 
Телефпн/факс: 024/625-715 
E-mail: obtender@gmail.com  

Наппмена: 
Ближе инфпрмације у вези са кпнкурснпм дпкументацијпм мпгу се захтевати и дпбити 
искљушивп писменим путем , путем електрпнске ппщте или факса 
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- У П У Т С Т В П - 
ппнуђашима какп да сашине ппнуду 

 

1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1.1 Ппис предмета јавне набавке 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Испитиваое прптивппжарне ппреме и сигурнпсних вентила 
ВРСТА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге 

НАЗИВ ИЗ ППШТЕГ РЕЧНИКА 
Апарати за гащеое ппжара ; Алармни системи за дпјаву ппжара ; Услуге 
испитиваоа вентила 

ПЗНАКА ИЗ ППШТЕГ РЕЧНИКА 35111300 ; 31625200 ; 71632100 
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИСПИТИВАОЕ ПП 

ВРСТА ППСТУПКА Птвпрени 
ЦИЉ СПРПВПЂЕОА ППСТУПКА Закљушеое угпвпра п 
ПЕРИПД ВАЖЕОА УГПВПРА Дп гпдину дана 
ПРПЦЕОЕНА ВРЕДНПСТ Прпцеоена вреднпст ће бити пбјављена у записнику п птвараоу ппнуда. 
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 
И КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

www.portal.ujn.gov.rs и  
http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2016/  

ПРЕТХПДНП ПБАВЕШТЕОЕ 01-330/16-21 пд 02.02.2016. 

 
1.2 Ппис партија 

ПАРТИЈА ППИС НАЗИВ ИЗ ППШТЕГ РЕЧНИКА ПЗНАКА  
1 Испитиваое прптивппжарних апарата и хидраната Апарати за гащеое ппжара 35111300 
2 Испитиваое централе за дпјаву ппжара Алармни системи за дпјаву ппжара 31625200 
3 Испитиваое сигурнпсних вентила Услуге испитиваоа вентила 71632100 

 
2 ЈЕЗИК 
2.1 Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра бити састављена : Ппнуда и сви пбавезни дпкументи кпји се 

прилажу уз ппнуду мпрају бити састављени искљушивп на српскпм језику. Технишке спецификације, 
каталпзи и сертификати мпгу бити прилпжени на енглескпм језику. Пстали дпкументи мпрају бити 
преведени пд стране судскпг тумаша укпликп је тп ппсебнп наведенп. 

 
3 ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ НАЧИНА САЧИОАВАОА И ППДНПШЕОА ППНУДА 
3.1 Прихватљива ппнуда треба да садржи следеће пбавезне дпкументе:  

ДПКУМЕНТ: ИЗДАЈЕ И ПВЕРАВА: ПРИГИНАЛ / КППИЈА 
Пбразац ппнуде (Дпкумент бр.3) Ппнуђаш Пригинал 
Ппдатке п ушесницима у заједнишкпј ппнуди  
(Дпкумент бр.3а) – ппципнп  

Ппнуђаш Пригинал 

Ппдатке п ппдизвпђашима,  
(Дпкумент бр.3б) – ппципнп  

Ппнуђаш Пригинал 

Пбразац технишких карактеристика дпбара (Дпкумент бр.4) Ппнуђаш Пригинал 
Мпдел Угпвпра (Дпкуметнт бр.5) Ппнуђаш Пригинал 
Пбразац за пцену испуоенпсти услпва из шлана 75 и 76 
Закпна (Дпкумент бр.6) 

Ппнуђаш Пригинал 

Пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шлана 75 и 76 
Закпна (Дпкумент бр.6а) 

Ппнуђаш Пригинал 

Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Дпкумент бр.7) Ппнуђаш Пригинал 

Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Дпкумент бр.8) Ппнуђаш Пригинал 

ПП пбразац Ппнуђаш Кппија 

 
*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. 
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3.2 Начин пппуоаваоа пбразаца кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације и ппнуде 
3.2.1 Пбразац ппнуде – Дпкумент 3:  Све тражене ппзиције у пвпм пбрасцу мпрају бити пппуоене или 

запкружене, у зависнпсти какп је захтеванп, пднпснп сви битни ппдаци за закљушеое угпвпра мпрају 
бити наведени (цена, рпк исппруке, услпви и нашин плаћаоа, важнпст ппнуде итд.), у супрптнпм 
ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива.  

3.2.2 Ппдаци п ппдизвпђачу или учесницима у заједничкпј ппнуди – Дпкументи 3а и 3б: дпстављају се 
укпликп ппнуђаш не наступа сампсталнп, у складу са ташкама 7 и 8 Упутства. Укпликп ппнуђаш наступа 
сампсталнп није дужан да дпстави пве дпкументе. Укпликп ппнуђаш наступа са заједнишкпм ппнудпм 
или ппдизвпђашем, у  мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, а мпдел 
пверева ппнуђаш-нпсипц ппсла.  

3.2.3 Пбразац техничких карактеристика – Дпкумент бр.4: Пверен пешатпм и пптписпм на свакпј страни, 
шиме ппнуђаш дпказује да је уппзнат са садржајем тражених карактеристика дпбара и пптврђује да 
ппнуђена дпбра испуоавају захтеване технишке карактеристике. Сва ппнуђена дпбра мпрају бити у 
складу са ппстављених захтевима Нарушипца и траженим технишким карактеристикама, у супрптнпм 
ће се ппнуда пдбити кап непдгпварајућа. 

3.2.4 Мпдел угпвпра – Дпкумент бр.5: Мпра бити пппуоен где је тп предвиђенп (сва празна ппља кпја су 
предвиђена за ппдатке кпји шине битне елементе угпвпра и ппдаци п ппнуђашу), пптписан и пверен 
на свакпј страни. Укпликп је у питаоу заједнишка ппнуда или ппнуда са ппдизвпђашем, у  мпделу 
угпвпра мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, а мпдел пверева ппнуђаш-нпсипц 
ппсла. Пбавезнп, пверити и пптписати сваку страну мпдела угпвпра.  Угпвпр ће бити закљушен накпн 
дпнпщеоа пдлуке пвлащћенпг пргана нарушипца. Акп ппнуђаш шија је ппнуда најппвпљнија пдбије да 
закљуши угпвпр п јавнпј набавци, Нарушилац ће закљушити угпвпр са наредним најппвпљнијим 
ппнуђашем. Ппнуђаш је дужан да на евентуални захтев Нарушипца, уз пптписан угпвпр п купппрпдаји 
дпстави све судски или кпд ппщтинскпг пргана ПВЕРЕНЕ дпказе из шлана 76. Закпна 

3.2.5 Пбразац/Изјава за пцену испуоенпсти услпва из члана 75 и 76 – Дпкумент бр.6: Табела у прилпгу 
пвпг дпкумента  мпра бити пппуоена на свакпм ппљу. Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. 

3.2.6 Изјава п независнпј ппнуди – Дпкумент бр.7: Изјавпм п независнпј ппнуди ппнуђаш ппд пунпм 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да је ппнуду ппднеп независнп, без дпгпвпра са 
другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.  

3.2.7 Пбразац трпшкпва припреме ппнуде – Дпкумент бр.8: У пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде мпгу 
бити приказани трпщкпви израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпви прибављаоа средства пбезбеђеоа. Трпщкпве припреме и 
ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац ће 
ппнуђашу надпкнадити трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа самп ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

3.2.8 ПП пбразац - пбразац пверених пптписа лица пвлащћених (у надлежнпм суду/пргану Управе) за 
заступаое ппнуђаша ради прпвере аутентишнпсти пптписа на дпстављенпј ппнуди и пверених пптписа 
лица пвлащћених за заступаое.  Пвлащћенп лице за заступаое (уз прилпжен ПП пбразац) мпже да 
ппднесе писанп пвлащћеое другпм лицу, да у оегпвп име пптпище ппнуду и све пбрасце кпји се 
дпстављају уз ппнуду. Укпликп се даје Пвлащћеое из претхпднпг става мпра да буде датп у писменпј 
фпрми са пешатпм и пптписпм издавапца пвлащћеоа и сa прeцизним нaвoђeоeм пбима oвлaщћeоa 
пунoмoћникa зa прeдузимaоe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних рaдои у имe и зa рaшун 
Пoнуђaшa у прeдмeтнoj jaвнoj нaбaвци Нaрушиoцa 
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3.3 Пстали ппсебни захтеви у ппгледу нашина на кпји ппнуда мпра бити састављена:  
3.3.1 Ппција важеоа ппнуде: Ппнуда се мпра дати са ппцијпм важеоа пд најмаое 30 дана а ради пдлуке п 

избпру најппвпљније ппнуде, у складу са Закпнпм. Услпви из ппнуде се не мпгу меоати дп дп истека 
30 дана пд дана ппднпщеоа. Укпликп ппнуђаш ппнуди ппцију важеоа ппнуде маоу пд 30 дана, 
ппнуда ће бити пцеоена кап неприхватљива. Нарушилац мпже у слушају истека рпка важеоа ппнуде у 
писанпм пблику да затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати 
захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду 

3.3.2 Ппнуђаш је дужан да ппнуду ппднесе у складу са следећим ппсебним услпвима: 

 Ппнуђаши мпрају испуоавати Закпнпм и Кпнкурснпм дпкументацијпм пдређене услпве. 

 Ппнуда се у целини припрема и ппднпси у складу са Ппзивпм за ппднпщеое ппнуда и 
Кпнкурснпм дпкументацијпм и мпра да садржи минимум једну целпкупнп ппнуђену партију, 
пднпснп сва дпбра/услуге/радпве у јавнпј набавци фпрмиранпј без партија. 

 Ппнуда се дпставља искљушивп у шиткп писaнпј, щтампанпј фпрми; 

 Нарушилац дпкументацију (PDF фпрмат) пбјављује на Ппрталу ЈН и свпјпј интернет страници; 

 Сви елементи ппнуде, захтевани или не биће саставни деп Угпвпра; 

 Ппнуда се дпставља искљушивп на пбрасцима ппнуде пбјављеним пд стране Нарушипца; 

 Мпдел угпвпра мпра бити пппуоен, пверен и пптписан; 

 Нарушилац ће у ппступку јавне набавке да пдбије неблагпвремене ппнуде, а накпн прегледа 
ппнуда, да пдбије све непдгпварајуће и ппнуде неприхватљиве збпг битних недпстатака у 
смислу шлана 106 Закпна; 

 Акп неки елемент није наведен, запкружен, пппуоен у пбрасцима кпнкурсне дпкументације 
а мпже се утврдити из другпг прилпженпг, пверенпг дпкумента, прппуст се неће сматрати 
битним недпстаткпм. 

 Ппнуда ће бити пдбијена акп се утврди да садржи неистините ппдатке или акп не пдгпвара  
свим пбавезним захтевима из кпнкурсне дпкументације; 

 Услпви плаћаоа, рпкпви исппруке, динамика исппруке мпрају бити јединствени за ппнуђене 
услуге на нивпу партије или ппнуде (у јавнпј набавци кпја је фпрмирана без партија) и 
усаглащени са мерним јединицама и захтевима из кпнкурсне дпкументације; 

 Ппнуђаш је у пбавези да у свпјпј ппнуди пбухвати сва тражена дпбра, услуге или радпве у 
пквиру набавке, пднпснп партије, у супрптнпм ће се ппнуда пдбити кап неприхватљива. 

 Ппнуда мпра да садржи све битне елементе предвиђене кпнкурснпм дпкументацијпм и 
евентуалнп накнаднп ппслатим дпдатним ппјащоеоима или изменама кпнкурсне 
дпкументације а ппсебнп пне елементе кпји су важни за пцеоиваое и примену 
метпдплпгије елемената критеријума за пцену ппнуда. 

 На све пкплнпсти кпје нису регулисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм неппсреднп се 
примеоују пдредбе Закпна. 

 Ппнуда мпже да се пбезбеди увезиваоем јемственикпм, нумерисаоем страна, прилагаоем 
спецификације дпкумената, ппвезиваоем у целину такп да се не мпгу накнаднп убацивати, 
пдстраоивати или замеоивати ппјединашни листпви, пднпснп прилпзи а да се виднп не 
пщтете листпви или пешат. 

 Ппнуђаш пдгпвара и гарантује за псигураваое свпје ппнуде и оену сигурнпст на наведене 
нашине или акп сматра да је тп пптребнп, путем другпг јпщ ппузданијег нашина. Укпликп 
ппнуда није псигурана тп ће бити евидентиранп у записнику п птвараоу и извещтају п 
струшнпј пцени, неће бити пдбијена кап неприхватљива а у тпм слушају нарушилац ће 
пснпванп пдбити сваку примедбу, жалбу ппнуђаша и захтев за защтиту права кпји се пднпсе 
на садржину ппнуде.  

 Исправка грещака у пппуоаваоу пбрасца ппнуде и других прилпжених пбразаца и изјава 
мпра се пверити иницијалима пспбе кпја је пптписала ппнуду и пешатпм ппнуђаша.  

 Укпликп се утврде исправке грещака кпје нису прппраћене на нашин предвиђен претхпднпм 
ташкпм, приликпм јавнпг птвараоа ппнуда ће бити дпзвпљенп представнику ппнуђаша 
(укпликп је присутан и укпликп има пдгпварајуће пвлащћеое) да парафира упшену исправку, 
и друге фпрмалне недпстатке, у супрптнпм ће се исправке и недпстаци кпнстатпвати у 
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Записнику а у вези са опм ће Кпмисија за јавне набавке ппступати приликпм сашиоаваоа 
Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда. 

 Ппдаци кпји нису уписани у прилпжене пбрасце пднпснп ппдаци кпји су уписани мимп 
пбразаца неће се уважити, и таква ппнуда ће се пдбити, укпликп се исти ппдатак не буде 
мпгап утврдити из другпг прилпженпг дпкумента. 

 Ппнуда ће бити пдбијена укпликп се из прилпжене дпкументације не мпгу утврдити битни 
елементи за примену метпдплпгије елемената критеријума или укпликп не садржи пбавезне 
дпказе за испуоаваое услпва и дпдатних услпва из ЗЈН. 

 Све пбрасце пверева и пптписује лице пвлащћенп за заступаое. Ппнуда и сви пбрасци кпји се 
дпстављају уз ппнуду мпрају бити пптписани пд стране лица пвлащћенпг за заступаое 
(схпднп пбрасцу ПП-пвера пптписа лица пвлащћенпг за заступаое) где гпд је тп у 
дпкументацији предвиђенп. Укпликп пбрасце пптписује лице кпје није наведенп кап 
закпнски заступник, пптребнп је да се прилпжи пвлащћеое да тп лице мпже да пптпище 
ппнуду и све пбрасце кпји шине саставни деп ппнуде. 

 На све пкплнпсти кпје нису регулисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм неппсреднп се 
примеоују пдредбе Закпна п јавним набавкама. 

  
3.4 Начин, рпк и местп дпстављаоа ппнуда – Ппнуде се дпстављају Кпмисији за јавне набавке у писанпм 

пблику, на српскпм језику у затвпренпј кпверти, неппсреднп или путем ппщте на адресу: Ппщта 
бплницаСубптица, Субптица, Извпрска 3, 24000 Субптица, писарница у главнпј згради са назнакпм : НЕ 
ПТВАРАТИ ! ППНУДА за ЈН – 26/16-У/ПП – ИСПИТИВАОЕ ПП Партија ____ . На пплеђини кпверте 
навести пун назив, брпј телефпна, кпнтакт пспбу и адресу ппнуђаша. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду 
путем ппщте, мпра да пбезбеди да иста стигне Нарушипцу дп крајоег рпка за ппднпщеое ппнуда, 
датума и сата какп је наведенп на првпј страни кпнкурсне дпкументације (16.05.2016. дп 12:00 шаспва). 
Благпвремена ппнуда је ппнуда примљена пд стране Нарушипца у рпку пдређенпм у Ппзиву за 
ппднпщеое ппнуда. 

 

4 ПАРТИЈЕ 
4.1 Јавна набавка је фпрмирана у 3 партије, наведене у ташки 1.2. Ппнуде за ппјединашне партије мпрају 

бити физишки пдвпјене, пднпснп пдвпјене на нашин да их кпмисија нарушипца мпже независнп 
пцеоивати, и на нашин кпји искљушује мпгућнпст да се при пријему, пднпснп птвараоу ппнуда 
ппјединашна партија не мпже расппзнати, евидентирати.  

4.2 Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. 

 

5 ППНУДЕ  СА  ВАРИЈАНТАМА 
5.1 Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене. 

 
6 НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА  ППНУДА 
6.1 У складу са шланпм  87 став 6 Закпна, у рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни 

или пппзпве свпју ппнуду, на нашин кпји је пдређен у кпнкурснпј дпкументацији. Измена и дппуна 
ппнуде мпже се ппднети на нашин кпји је предвиђен за ппднпщеое ппнуда, са ппсебнпм упшљивпм 
назнакпм на кпверти да се ради п измени пднпснп дппуни ппнуде а најкасније дп крајоег рпка 
пдређенпг за ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш, такпђе мпже да пппзпве свпју ппнуду писменим 
изјащоеоем п пппзиву најкасније дп крајоег рпка пдређенпг за ппднпщеое ппнуде. Кпверте у кпјима 
се ппднпсе измене, дппуне и пппзиви ппнуда мпрају садржати ппдатке захтеване на кпверти за 
ппднпщеое ппнуде са разликпм да се уместп „ппнуда за јавну набавку“ навпди „измена“ , „дппуна“ 
или „пппзив“. 
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7 ППНУДЕ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
7.1 Ппнуђаш кпји сампсталнп ппднесе ппнуду не мпже истпвременп ушествпвати у заједнишкпј ппнуди или 

кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда. 
7.2 Ппнуђаш, укпликп ангажује ппдизвпђаша, дужан је да наведе у свпјпј ппнуди прпценат укупне 

вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 
ппдизвпђаша, кап и правила ппступаоа нарушипца у слушају да се дпспела пптраживаоа пренпсе 
директнп ппдизвпђашу. Наведени ппдаци се унпсе у дпкумент 3а. 

7.3 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити ппдизвпђашу не мпже бити већи пд 50 % 
7.4 Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, дужан је да 

наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај 
ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру. 

7.5 Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради утврђиваоа 
испуоенпсти услпва. 

7.6 Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 
1. таш 1) дп 4) Закпна, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна за деп набавке 
кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша 

7.7 Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 
набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

 

8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ 
8.1 Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 

нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји садржи:  

1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и 

кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и 

2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра.”. 

Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) 
Закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп, псим акп нарушилац из пправданих разлпга не пдреди 
другашије. 

8.2 Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је 
ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 

8.3 Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 

 

9 ЕЛЕМЕНТИ КПЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ  
9.1 Цена:    прпменљива у сладу са пдредбама угпвпра 
9.2 Рпк изврщеоа:   највище 5 дана пд мпмента ппзива нарушипца 
9.3 Важеое ппнуде:    најмаое 30 дана 
9.6.      Паритет исппруке/изврщеоа:  ФЦЦП пбјекти Нарушипца – Купца 

10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ПБАВЕШТЕОЕ П МАКСИМАЛНП МПГУЋИМ УСЛПВИМА ПЛАЋАОА: 
10.1 Све цене дати без ПДВ-а укпликп није другашије назнашенп. Вреднпсти у ппнуди мпрају бити исказане у 

динарима, запкружене на две децимале и исказане искљушивп пп јединици мере назнашенпј у пбрасцу 
ппнуде. Ценпвни елементи у ппнуди ппнуђаша се исказују у динарима са свим урашунатим зависним 
трпщкпвима и са паритетпм ФЦЦП Купац кап Нарушилац. Цена је прпменљива , са свим урашунатим 
зависним трпщкпвима набавке и са паритетпм ФЦЦП Купац. Акп ппнуђена цена укљушује увпзну 
царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп искаже у динарима у пбрасцу ппнуде у 
ппљу „Укупни зависни трпщкпви“. Укпликп ппнуђаш у ппнуди наведе пппусте и/или ппсебне 
ппгпднпсти, ти пппусти/ппсебне ппгпднпсти неће бити пд утицаја приликпм избпра најппвпљније 
ппнуде. 
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10.2 У складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама, шлан 16. 
став 3. ташка 1. ппнуђени услпви плаћаоа не мпгу бити дужи пд 60 дана. Ппнуда са валутпм плаћаоа 
већпм пд 90 дана, третираће се кап 60 дана и укпликп таква ппнуда буде најппвпљнија, у Угпвпр ће 
бити унесена валута плаћаоа пд 60 дана. 

10.3 Aкo нaрушилaц oцeни дa пoнудa сaдржи нeуoбишajeнo ниску цeну, сaглaснo шлaну 92. Зaкoнa o jaвним  
нaбaвкaмa, захтеваће oд пoнуђaшa дeтaљнo oбрaзлoжeоe свих оeних сaстaвних дeлoвa кoje смaтрa  
мeрoдaвним. 

10.4 Ппнуђаш мпже у предвиђенп ппље у пбрасцу ппнуде да дефинище пппуст на ппнуђену цену (нпр. каса 
скпнтп на плаћаое пре валуте, рабат и сл.) Пппуст на ппнуђену цену се не ппндерище. Укпликп пппуст 
буде дефинисан, биће унесен у угпвпр п купппрпдаји и шиниће оегпв саставни деп. 

 

11 СРЕДСТВП ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА  ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 
11.1 Ппнуђаш приликпм пптписиваоа угпвпра дпставља 1 (једну) бланкп, сппствену меницу, депп картпн и 

менишнп пвлащћеое са клаузулпм „без прптеста“ пверену и пптписану, наплативу на први ппзив “пп 
виђеоу“, рпкпм важеоа дп три дана накпн истека важеоа Угпвпра и са менишним пвлащћеоем у 
кприст Купца, и тп : 
Меницу за дпбрп извршеое ппсла и евентуалнп плаћаое угпвпрне казне у висини пд 10 % пд 
вреднпсти угпвпра, кпју изабрани ппнуђаш мпра да преда нарушипцу истпвременп са закљушеоем 
угпвпра и кпја траје најмаое 3 дана дуже пд дана истека рпка трајаоа угпвпра, пднпснп гарантнпг 
перипда за предметне услуге. Нарушилац ће унпвшити меницу за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да 
ппнуђаш не буде птклпнип упшене недпстатке и изврщавап гарантне пбавезе у рпкпвима и на нашин 
предвиђен угпвпрпм. Меница и менишнп пвлащћеое ће се дпстављати пп правилу: један угпвпр = 
једна меница. 

11.2 Бланкп сплп  менице  треба  да  садрже  самп  пптпис  и  пешат ппнуђаша и дпстављају се ппсебнп тј. са 
два менишна пвлащћеоа на Купца. Пбразац менишнпг пвлащћеоа мпра да буде пверен пешатпм и 
пптписан пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Сппствене менице и менишна пвлащћеоа кпја се 
дпстављају уз Угпвпр треба да  буду регистрпвани кпд ппслпвне банке у складу са Пдлукпм п ближим 
услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра меница и пвлащћеоа (шлан 47a. став 6. Закпна п 
платнпм прпмету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/2002 и 5/2003 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/2004, 
62/2006 и 31/2011, 56/2011), ппнуђаш дпставља пптврду свпје ппслпвне банке п регистрацији  менице. 
Менишнп пвлащћеое/писмп пбавезнп мпра да садржи и ташан назив кприсника менишнпг пвлащћеоа 
(Нарушипца), предмет јавне набавке – брпј ЈН и назив јавне набавке, изнпс на кпји се издаје, са 
навпђеоем рпка важнпсти. Укпликп oдaбрaни пoнуђаш у предвиђеним рoкпвима нe дoстaви средства 
пбезбеђеоа, кaкo je трaжeнo у дoкумeнтaциjи нaрушилац ћe, пoнoвo изврщити рaнгирaоe пoнудa 
прeмa критeриjумима зa избпр нe узимajући у oбзир пoнуду oдaбрaнoг. 
Меница и менишнп пвлащћеое ће се дпстављати пп правилу: један угпвпр=једна меница и тп на изнпсе 
без ПДВ. 

11.3 Дпдатнп средствп пбезбеђеоа – укпликп предмет јавне набавке није истпврсан предмету за кпји је 
ппнуђаш дпбип негативну референцу, ппнуђаш дпставља меницу и менишнп пвлащћеое у висини пд 
10% вреднпсти угпвпра, кап гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла, на нашин кпји пписује меницу за 
дпбрп изврщеое ппсла. 
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12 ППВЕРЉИВПСТ ППДАТАКА 
12.1 Свака  страница  кпја  садржи  ппдатке  кпји  су  ппверљиви  за ппнуђаша или оегпвпг ппдизвпђаша 

треба да у гпроем деснпм углу садржи пзнаку ,,ППВЕРЉИВП”. Нарушилац је дужан да шува кап 
ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима  садржане  у  ппнуди  кпји  су  ппсебним  актпм  утврђени  или  
пзнашени  кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у ппнуди. Нарушилац  мпже  да  пдбије  
да  пружи  инфпрмацију  кпја  би  знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди.  

12.2 Нарушилац  је  дужан  да  шува   кап  ппслпвну  тајну  имена  ппнуђаша и ппднете ппнуде дп истека рпка 
за птвараое ппнуда. Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и 
други ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде, у 
складу шл.14. Закпна став 2. Нарушилац је дужан да шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима 
садржане у ппнуди кпје је кап такве, у складу са закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди. 

 
13 ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ПД СТРАНЕ НАРУЧИПЦА 
13.1 Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или 

ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп 
упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуде. Кпмуникација у ппступку јавне набавке се врщи на нашин пдређен шланпм 
20. Закпна. Прихватљиви нашини кпмуникације: Ппщтпм на адресу „Ппщта бплница Субптица, 
Субптица, 24000 Субптица, Извпрска 3“; или на факс: 024/625-715; или путем е-маила: 
obtender@gmail.com  

13.2 Нарушилац задржава правп да пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша схпднп шлану 93. Закпна. 

13.3 Нарушилац неће дпзвплити нити ппнудити прпмену елемената ппнуде кпји су пд знашаја за примену 
критеријума за дпделу угпвпра или прпмену кпја би непдгпварајућу или неприхватљиву ппнуду 
ушинила пдгпварајућпм или прихватљивпм - псим акп другашије не прпизилази из прирпде ппступка 
пве јавне набавке. 

13.4 Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. У слушају разлике између укупне и 
јединишне цене, мерпдавна је јединишна цена. Укпликп се ппнуђаш писменп не усагласи са исправкпм 
рашунских грещака, нарушилац ће такву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

 

14 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
14.1 Критеријум за дпделу угпвпра :  Екпнпмски најппвпљнија ппнуда 

 
14.2 Елементни и метпдплпгија примене критеријума: 

 Елемент критеријума метпдплпгија примене Макс.брпј ппндера 

14.2.1 Цена фпрмула: 85/ппнуђена цена х најнижа ппнуђена цена 85 

14.2.2 Услпви плаћаоа (дани) скала: 0-15(0п) ; 16-30 (2) ; 31-45(5п) ; 46-60 (10) 10 

14.2.3 Рпк изврщеоа (шаспви) скала: 0-48 (5П) ; 49-72 (3) ; 73-96 (1) ; 97-120 (0) 5 

14.3 Елементи критеријума у слушају када ппстпје две или вище ппнуда са једнаким брпјем ппндера: 
Нижа ппнуђена цена, Дужи рпк плаћаоа, Краћи рпк изврщеоа 

 
15 ПБАВЕЗЕ ППНУЂАЧА 
15.1 Ппнуђаш је дужан да при састављаоу свпје ппнуде наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из 

важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и 
да гарантује да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. – 
Изјава кап дпказ из дпкумента 6. 

15.2 Нaкнaду зa кoрищћeоe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaщтићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaш. 
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16 ПБАВЕШТЕОЕ П ДПСТАВИ УЗПРАКА 
16.1 Није предвиђенп. 

 

17 ППСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА 
17.1 Активна легитимација  
17.1.1 Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, ппднпсилац пријаве, кандидат, пднпснп 

заинтереспванп лице (у даљем тексту: ппднпсилац захтева). Захтев за защтиту права мпже да 
ппднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизпрска институција, јавни правпбранилац и грађански 
надзпрник. 

17.1.2 Ппнуђаш кпји има намеру да ппднесе захтев за защтиту права, мпра првп да ппступи у складу са 
шланпм 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр. 68/2015) у супрптнпм ће се захтев пдбацити закљушкпм. 

17.2 Рпкпви и начин ппднпшеоа захтева 
17.2.1 Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. 
17.2.2 Захтев за защтиту права се ппднпси у складу са Закпнпм п јавним набавкама и у рпкпвима 

предвиђеним пвим Закпнпм. 
17.2.3 Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са 

шланпм 150. Закпна. 
17.2.4 У слушају ппднпщеоа Захтева за защтиту права,  Нарушилац не мпже дпнети пдлуку п дпдели угпвпра 

нити закљушити угпвпр за предметну јавну набавку, псим у слушају из шлана 150 став 2. ЗЈН („Сл. 
гласник РС“ бр. 68/2015). 

17.2.5 Захтев за защтиту права се ппднпси неппсреднп или ппщтпм, преппрушенп са ппвратницпм на адресу 
Нарушипца: Ппщта бплница Субптица, Субптица, Извпрска 3, 24000 Субптица – писарница или путем 
електрпнске ппщте на адресу: obtender@gmail.com. 

17.2.6 Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда 
или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца 
најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а у ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти и квалификаципнпм ппступку акп је примљен пд стране нарушипца три дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у 
складу са шланпм 63. став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а 
нарушилац исте није птклпнип.  

17.2.7 Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из ташке 17.2.6, сматраће се благпвременим укпликп је 
ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 

17.2.8 П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, 
пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 
два дана пд дана пријема захтева за защтиту права. 

 

17.3 Ппследице ппднетпг захтева 
17.3.1 Акп је захтев за защтиту права ппднет накпн закљушеоа угпвпра у складу са шланпм 112. став 2. 

Закпна нарушилац не мпже изврщити угпвпр п јавнпј набавци дп дпнпщеоа пдлуке п ппднетпм 
захтеву за защтиту права, псим у слушајевима наведеним у шлану 150 став 2 и 3 Закпна или акп 
Републишка кпмисија на предлпг нарушипца не пдлуши другашије. 

17.4 Такса  
17.4.1 Уз ппднети захтев у складу са шланпм 151. Закпна, пбавезнп се дпставља дпказ п уплати таксе у 

складу са шланпм 151. став 1. ташка 6. Закпна у изнпсу пд 60.000,00 динара на жирп-рашун бр. 840-
30678845-06, щифра плаћаоа 153 или 253, пп мпделу 97 и ппзивпм на брпј: 26/16 , Сврха: Републишка 
административна такса за јавну набавку – ИСИТИВАОЕ ПП Партија ___ - Ппщта бплница Субптица, 
Субптица. Кприсник: Бучет Републике Србије 

17.5 На питаоа ппступка защтите права кпја нису уређена Закпнпм схпднп се примеоују пдредбе закпна 
кпјим се уређује управни ппступак 
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 Кпнкурсна дпкументација – Упутствп за сашиоаваое ппнуда  

18 ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА И РАЗЛПЗИ ЗА ПДБИЈАОЕ ППНУДА И ПБУСТАВУ ППСТУПКА 
18.1 Угпвпр ће бити дпстављен ппнуђашу кпјем је дпдељен у рпку пд псам дана пд истека рпка за 

ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна. У слушају да је ппднета самп једна ппнуда 
угпвпр ће бити закљушен у рпку пд 3 дана пд дана пријема пдлуке п дпдели угпвпра. 

18.2 Укпликп пдабрани ппнуђаш пдбије да закљуши угпвпр, пдн. не дпстави средствп пбезбеђеоа за дпбрп 
изврщеое ппсла, приступиће се закљушиваоу угпвпра са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. 

18.3 Акп је у слушају из ташке 18.2 збпг метпдплпгије дпделе ппндера пптребнп утврдити првпг следећег 
најппвпљнијег ппнуђаша, нарушилац ће ппнпвп изврщити струшну пцену ппнуда и дпнети пдлуку п 
дпдели угпвпра 

18.4 Нарушилац ће у предметнпм ппступку и пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права 
закљушити угпвпр п јавнпј набавци укпликп у рпку предвиђенпм у кпнкурснпј дпкументацији буде 
ппднета самп једна ппнуда (и на нивпу партије у јавнпј набавци пбликпванпј пп партијама). 

18.5 Нарушилац ће дпнети пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке на пснпву извещтаја п струшнпј пцени 
ппнуда, укпликп нису испуоени услпви за закљушеое угпвпра.  

18.6 Нарушилац ће пбуставити ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се нису 
мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, 
пднпснп услед кпјих је престала пптреба Нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће 
ппнављати у тпку исте бучетске гпдине.  

18.7 Нарушилац мпже да пдбије ппнуду укпликп ппседује дпказ у вези са ппстпјаоем разлпга наведеним у 
шлану 82. став 2. ташка 1) дп 4) ЗЈН кап и дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап свпје пбавезе 
пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет јавне 
набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине. Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из 
шлана 82. ЗЈН, кпји се пднпси на ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други 
нарушилац акп је предмет јавне набавке истпврсан 
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 Кпнкурсна дпкументација – Ппдаци п ппдизвпђачима  
 
 
 
 
 

        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  

 

Прпценат укупне вреднпсти ппверене ппдизвпђачу  

Деп предмета набавке кпји ће извршити ппдизвпђач  

Правила ппступаоа наручипца у случају да се дпспела пптраживаоа пренпсе директнп ппдизвпђачу  

 
M.П. 

 
_______________________________ 

                                                                    пoтпис oвлaшћeнoг лицa                                                        Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa 

Meстo издaвaоa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeоa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Испитиваое прптивппжарне ппреме и 
сигурнпсних вентила 

26/16-У/ОП 
Дпкумент бр.3a 
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 Кпнкурсна дпкументација – Ппдаци п учесницима у заједничкпј ппнуди  
 
 
 
 
 

       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 издaвaоa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeоa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Испитиваое прптивппжарне ппреме и 
сигурнпсних вентила 

26/16-У/ОП 
Дпкумент бр.3б 
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
         
 
 
 
 

     
    OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 
      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:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Ппнуду ппднпси (заокружити): 

- сампсталнп 
- са ппдизвпђачем 
- заједничка ппнуда                             

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
                                       Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  

 

         

Meстo издaвaоa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeоa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Испитиваое прптивппжарне ппреме и 
сигурнпсних вентила 

26/16-У/ОП 
Дпкумент бр.3 

Партија 1 –  Испитиваое прптивппжарних 
апарата и хидраната 

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

Укупан изнпс без ПДВ-а   Укупни зависни трпшкпви  

ПДВ у динарима     

Стппа ПДВ-а     

Укупнп са ПДВ-пм     

Услпви плаћаоа – у данима     

Рпк извршеоа – у часпвима      
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
 
 
 
 
 

       OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 У цену урачунати све зависне трошкове за паритету објекти/седиште Наручиоца 
 
 
 

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

Meстo издaвaоa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeоa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Испитиваое прптивппжарне ппреме и 
сигурнпсних вентила 

26/16-У/ОП 
Дпкумент бр.3 

Партија 1 –  Испитиваое прптивппжарних 
апарата и хидраната 

Р.Бр Опис Јед.мере Кпличина Цена без ПДВ  Изнпс (4x5) 
1 2 3 4 5 6 

1 Periodično ispitivanje aparata S-1 kom 2   

2 Periodično ispitivanje aparata S-2A kom 10   

3 Periodično ispitivanje aparata S-3 kom 4   

4 Periodično ispitivanje aparata S-6 kom 152   

5 Periodično ispitivanje aparata S-9 kom 166   

6 Periodično ispitivanje aparata S-50 kom 4   

7 Periodično ispitivanje aparata S-100 kom 2   

8 Periodično ispitivanje aparata S-CO2-5 kom 36   

9 Periodično ispitivanje aparata S-CO2-10 kom 6   

10 Periodično ispitivanje instalacija hidrantske mreže kom 90   

11 Kontrolno ispitivanje S-CO2-5  S-CO2-10 kom 6   

12 Nalepnica garancije kom 290   

13 Manometar A za PPA kom 3   

14 Zaptivač kape kom 6   

15 Mlaznica  S-6-9-P kom 6   

16 Crevo S-6-9-P kom 4   

17 Punjenje boce aparata S-6 kom 50   

18 Punjenje boce aparata S-9 kom 50   

19 Ispitivanje hidrantskog creva na pritisak vode od 7 Bar kom 90   
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
         
 
 
 
 

     
    OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 
      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:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Ппнуду ппднпси (заокружити): 

- сампсталнп 
- са ппдизвпђачем 
- заједничка ппнуда                             

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
                                       Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  

 

         

Meстo издaвaоa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeоa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Испитиваое прптивппжарне ппреме и 
сигурнпсних вентила 

26/16-У/ОП 
Дпкумент бр.3 

Партија 2 – Испитиваое централе за 
дпјаву ппжара 

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

Укупан изнпс без ПДВ-а   Укупни зависни трпшкпви  

ПДВ у динарима     

Стппа ПДВ-а     

Укупнп са ПДВ-пм     

Услпви плаћаоа – у данима     

Рпк извршеоа – у часпвима      
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
 
 
 
 
 

       OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 У цену урачунати све зависне трошкове за паритету објекти/седиште Наручиоца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

Meстo издaвaоa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeоa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Испитиваое прптивппжарне ппреме и 
сигурнпсних вентила 

26/16-У/ОП 
Дпкумент бр.3 

Партија 2 – Испитиваое централе за 
дпјаву ппжара 

Р.Бр Опис Јед.мере Кпличина Цена без ПДВ  Изнпс (4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Periodično ispitivanje konvencionalnog PP sistema (BMZ3000) – glavna centrala + Paralelni tablo kom 2   

2 Periodično ispitivanje PP sistema (NK-716) na odeljenju GINEKOLOGIJE kom 2   

3 Periodično ispitivanje adresabilnog PP sistema (KFP-AF2) na odeljenju JIL kom 2   
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
         
 
 
 
 

     
    OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 
      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:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Ппнуду ппднпси (заокружити): 

- сампсталнп 
- са ппдизвпђачем 
- заједничка ппнуда                             

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
                                       Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  

 

         

Meстo издaвaоa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeоa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Испитиваое прптивппжарне ппреме и 
сигурнпсних вентила 

26/16-У/ОП 
Дпкумент бр.3 

Партија 3 –   Испитиваое сигурнпсних 
вентила 

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

Укупан изнпс без ПДВ-а   Укупни зависни трпшкпви  

ПДВ у динарима     

Стппа ПДВ-а     

Укупнп са ПДВ-пм     

Услпви плаћаоа – у данима     

Рпк извршеоа – у часпвима      
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
 
 
 
 
 

       OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У цену ОБАВЕЗНО урачунати отварање сваког вентила и обраду седишта вентила по потреби 
 У цену урачунати све зависне трошкове за паритету објекти/седиште Наручиоца 

 
 
 

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

Meстo издaвaоa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeоa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Испитиваое прптивппжарне ппреме и 
сигурнпсних вентила 

26/16-У/ОП 
Дпкумент бр.3 

Партија 3 –  Испитиваое сигурнпсних 
вентила 

Р.Бр Опис Јед.мере Кпличина Цена без ПДВ  Изнпс (4x5) Лпкације 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ventil HEROSE DN ½” PN16 PO2,5 Bar , fluid azot , sa oprugom, mesing kom 6   Микробиологија аутоклави 

2 Ventil GETINGE DN ¾” PN16  PO 3,5 Bar , fluid azot, sa oprugom , mesing kom 5   Централна стерилизација, мед.отпад 

3 Ventil GETINGE DN ½” PN16  PO 3,3 Bar , fluid azot, sa oprugom , mesing kom 3   Централна стерилизација, подстаница,м.о 

4 Ventil BOGE  DN ½” PN25  PO 14,5 Bar ,  fluid azot, sa oprugom , mesing kom 3   Централна стерилизација, подстаница 

5 Ventil MINEL  DN 50 PN16   PO 3,5 Bar fluid azot, sa tegom , čelik kom 1   Чилер 

6 Ventil PIB  DN 100 PN16  PO 1,3 Bar fluid azot, sa tegom , čelik kom 1   Подстаница 

7 Ventil TPK  DN 50 PN16   PO 8,3 Bar fluid azot, sa oprugom , čelik kom 1   Подстаница 

8 Ventil TPK  DN 40 PN16   PO 10,00 Bar fluid azot, sa oprugom , čelik kom 1   Подстаница 

9 Ventil TPK  DN 40/65 PN40 PO 6,5 Bar fluid azot, sa oprugom , čelik kom 2   Подстаница,  

10 Ventil PIB  DN 80 PN16  PO 0,6 Bar fluid azot, sa tegom , čelik kom 1   Котларница бојлер 

11 Ventil PIB  DN 80 PN16  PO 0,7 Bar fluid azot, sa tegom , čelik kom 1   Котларница 

12 Ventil PIB  DN 80 PN16 PO 3,0 Bar fluid azot, sa tegom , čelik kom 1   Котларница 

13 Ventil TPK  DN 40/65 PN40 PO 8 Bar fluid azot, sa oprugom , čelik kom 1   Котларница бојлер 4 

14 Ventil TPK  DN 40/65 PN40 PO 6,2 Bar fluid azot, sa oprugom , čelik kom 1   Котларница бојлер 1 

15 Ventil TPK  DN 40/65 PN40 PO 6,5 Bar fluid azot, sa oprugom , čelik kom 1   Котларница бојлер 3 

16 Ventil PIB  DN 25 PN16 PO 2,5 Bar fluid azot, sa tegom , čelik kom 2   Поврат кондензата  - базен 

17 Ventil BREV  DN10 PN16 PO10,4 Bar fluid azot, sa oprugom , mesing kom 1   Стерилизација медицинског отпада 

18 Ventil GETINGE DN ½” PN16  PO 3,0 Bar , fluid azot, sa oprugom , mesing kom 2   Стерилизација медицинског отпада 

19 Ventil ENERGOINVEST DN10 PN25 PO12,0 Bar , fluid azot, sa oprugom , mesing kom 4   Подстаница компресори 

20 Ventil ENERGOINVEST DN½” PN25 PO12,0 Bar , fluid azot, sa oprugom , mesing kom 1   Подстаница компресори 

21 Ventil ENERGOINVEST DN10 PN25 PO8,0 Bar , fluid azot, sa oprugom , mesing kom 1   Подстаница компресори 

22 Ventil ENERGOINVEST DN10 PN25 PO20,0 Bar , fluid azot, sa oprugom , mesing kom 1   Подстаница компресори 

23 Ventil HEROSE DN ½” PN16 PO2,7 Bar , fluid azot , sa oprugom, mesing kom 3   Ург. ОП , ОП блок 
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- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- 
 
 
Партија 1: 
Кпнтрпла ппреме се врши у складу са чл.44 Закпна п заштити пд ппжара РС. Кпнтрпла се врши на лицу места у 
пбјекту наручипца а пп пптреби ппнуђач је дужан да ппрему пднесе у свпје седиште и накпн сервиса врати у 
пбјекте наручипца. 
На пснпву Правилника п техничким нпрмативима за ппкретне судпве ппд притискпм за кпмпримиране, течне 
и ппд притискпм раствпрене гаспве (Сл.лист СФРЈ 25/80, 9/86 и Службени лсит СРЈ бр.21/94 и 56/95) врши се 
кпнтрплнп испитиваое мпбилних уређаја за гашеое ппжара, а дпкументација се издаје на пснпву ИСО 
17025:2006. Кпнтрплнп испитиваое мпбилних уређаја за гашеое ппжара (ппзиција 11) пбухвата хидрауличнп 
испитиваое чврстпће и непрппуснпсти суда апарата и прпверу притиска птвараоа вентила сигурнпсти псим 
кпд распрскавајућих мембрана. 
Накпн извршене кпнтрпле и псталих услуга ппнуђач је дужан наручипцу дпставити стручни извештај п 
испитиваоу. 
 
Перипдичнп испитиваое мпбилних уређаја за гашеое ппжара (члан 44 став 1 Закпна п заштити пд 
ппжара Сл.гл.РС 111/09 и 20/15) 
 и тп: 

 укупан брпј апарата       190 кпм 

 ппд сталним притискпм         60 кпм 

 кпји садрже бпчицу са ппгпнским гаспм    108 кпм 
Редни брпј Врста мпбилнпг уређаја прпизвпђач кпм 

1.  CO2 - 10  Pastor 3 

2.  CO2 - 2 Pastor 1 

3.  CO2 - 3 Pastor 1 

4.  CO2 - 5 Pastor 3 

5.  CO2 - 5 Pašalić 5 

6.  CO2 - 5 Vatrosprem 4 

7.  CO2 - 5 Todorovic 5 

8.  S - 1 Vatrosprem 1 

9.  S - 2 Pastor 3 

10.  S - 3 Pašalić 1 

11.  S - 100 Pastor 1 

12.  S - 50 Pastor 1 

13.  S - 50 Todorovic 1 

14.  S - 6 Pastor 45 

15.  S - 6 Pašalić 7 

16.  S - 6 Vatrosprem 17 

17.  S - 6 Todorovic 8 

18.  S -12 Vatrosprem 1 

19.  S - 9 Pastor lux 1 

20.  S - 9 Pastor 16 

21.  S - 9 Vatrosprem 11 

22.  S - 9 Previ 3 

23.  S - 9 Pašalić 47 

24.  S - 9 Todorović 4 

Услпв:  

 Правни субјект (Сервисер) треба да дпстави пвлашћеое МУП РС кпји испуоавају прпписане услпве 
дефинисане Закпнпм п заштити пд ппжара. 

 Испитиваое мпбилних уређаја за гашеое ппжара вршити на лицу места без пднпшеоа, а у случају 
техничке неисправнпсти истих, пппуоаваое извршити из сппствених ресурса дп замене исправним. 
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Перипдичнп кпнтрплисаое инсталација хидрантске мреже (члан 44 став 1 Закпна п заштити пд 
ппжара Сл.гл.РС 111/09 и 20/15).  
 

Редни брпј Типпви хидраната кпм 

1. Зидни хидрант 83 

2. Ппдземни хидрант 4 

3. Надземни хидрант 3 

 Укупнп: 90 кпм 

 
Услпв:  

 Правни субјект (Сервисер) треба да дпстави пвлашћеое МУП РС кпји испуоавају прпписане 
услпве дефинисане Закпнпм п заштити пд ппжара. 

 

 
Испитиваое хидрантских црева на притисак впде пд 7 бари (члан 43 став 1 Закпна п заштити пд 
ппжара Сл.гл.РС 111/09 и 20/15., и  члан 40. Правилника п техничким нпрмативима за хидрантску 
мрежу за гашеое ппжара Сл.лист СФРЈ 30/91.) 
 

 укупан брпј хидрантских црева за испитиваое 83 
Услпв:  

 Правни субјект (Сервисер) треба да дпстави пвлашћеое МУП РС кпји испуоавају прпписане 
услпве дефинисане Закпнпм п заштити пд ппжара. 

 Хидрантска црева вратити псушена у рпку пд 5 дана, а дп тада пппуоаваое извршити из 
сппствених ресурса дп замене са пднетим. 

 
Партија 2: 
Испитиваое и сервис централе и инфраструктуре за дпјаву ппжара типа УТЦ Килсен у складу са Закпнпм п 
заштити пд ппжара РС. Накпн извршене кпнтрпле и псталих услуга ппнуђач је дужан наручипцу дпставити 
стручни извештај п испитиваоу. 
 

Перипдичнп кпнтрплисаое инсталација и уређаја за аутпматскп пткриваое и дпјаву ппжара (члан 44 
став 1 Закпна п заштити пд ппжара Сл.гл.РС 111/09 и 20/15). – на сваких 6 месеци 

 централа тип "BMZ 3000" 40 зпна, 110 детектпра  IDD 801, 20 кпм KL 731, 10 ручних јављача, 

 адресна централа са 2 петље, "KFP - AF1 UTC"  детектпри "KL" 731А 87 кпм, "KAL" 455, 2, "PA" 25 
кпм, 36. 

 централа "NK 700" са 16 зпна, (детектпри "KL 731 42 kom, "DMN" 700 8 kom) 

 паралелни таблп на ппртирници 
Услпв:  

 Правни субјект (Сервисер) треба да дпстави пвлашћеое МУП РС кпји испуоавају прпписане 
услпве дефинисане Закпнпм п заштити пд ппжара. 

 лиценца Б2 
 

Партија 3: 
Вентиле сигурнпсти је пптребнп прегледати, испитати и издати извештај п испитиваоу. Такпђе, пбавеза 
ппнуђача је птвараое свакпг вентила и пп пптреби пбрада седишта вентила. Накпн извршене кпнтрпле и 
псталих услуга ппнуђач је дужан наручипцу дпставити стручни извештај п испитиваоу. 
 
M.П. 
                                           
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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 Кпнкурсна дпкументација – Мпдел угпвпра  

Брпј: _________ (попуњава наручилац) 
 
Нарушилац кап Кприсник предметних услуга спрпвеп је у складу са пдредбама Закпна п јавним набавкама Републике 
Србије ("Сл. гласник РС“ брoj 124/12 ; 14/15 и 68/15. , у даљем тексту „Закпн“), птвпрени ппступак јавне набавке 
„Испитиваое прптивппжарне ппреме и сигурнпсних вентила“ брпј 26/16-У/ОП, ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци, 
и пдлукпм п дпдели угпвпра бр. ___________ пд ___________ (попуњава наручилац) је изабрап кап најппвпљнију ппнуду 
ппнуђаша ________________ (попуњава наручилац).  
 
Нарушилац и Ппнуђаш, на пснпву шлана 113. став 1. Закпна, и Одлуке п дпдели угпвпра, сагласни су да закљуше: 

 

MOДEЛ  УГOВOРA 
o пружaоу услугa  

 
Зaкљушeн дaнa _________2016. гoдинe у Субoтици измeђу:  
 

1. „ __________________ “ сa сeдищтeм у ___________ , улицa ___________ , кoгa зaступa дирeктoр 
__________________ кao Врщипца услугe (у дaљeм тeксту Врщилац услуга)  

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

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

КOРИСНИК        ВРШИЛАЦ УСЛУГA (попуњава понуђач) 

Нaзив: Oпштa бoлницa Субoтицa Нaзив:  

Meстo: Субoтицa Meстo:  

Улицa и брoj: Извoрскa 3. Улицa и брoj:  

Teл./фax: 38124555267 Teл./фax:  

E-мaил:  info@bolnicasubotica.com E-мaил:   

ПИБ: 105303993 ПИБ:  

Maтишни брoj: 08881308 Maтишни брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти: 85110 Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ: 363671177 Рeг. брoj ПДВ:  

Ппдрашун: 840-778661-02 Текући рашун:  

Нoсилaц ПП: УJП Банка:  

Лице за нарушиваое: Лепна Милићевић Лице за пријем наручбе  

        
(У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, пднпснп ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша, у угпвпру ће бити наведени 

сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши, у супртнпм се пвај став брище). 
 

ППДИЗВПЂАЧИ / УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нaзив:  

Meстo:  

Улицa и брoj:  

Teл./фax:  

E-мaил:   

ПИБ:  

Maтишни брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ:  

Teкући рaшун:  

Нoсилaц ПП:  

Нaзив:  

Meстo:  

Улицa и брoj:  

Teл./фax:  

E-мaил:   

ПИБ:  

Maтишни брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ:  

Teкући рaшун:  

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

Предмет угпвпра је набавка и пружаое услуге  „Испитиваое прптивппжарне ппреме и сигурнпсних вентила“ – 
Партија бр. ___ - _____________________________________ за пбјекте, ппрему и инфраструктуру „Опщте бплнице 
Субптица, Субптица“  
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују следеће:  
- да приступају закљушеоу Угпвпра са циљем пбезбеђеоа благпвременпг врщеоа предметних услуга, према 
спецификацији и динамици пдређенпј пд стране Купца. 
- да је Пружaлaц услугe дпставип ппнуду бр. ________ пд _______.2016. гпдине, (попуњава понуђач) кпја  са свим свпјим 
елементима шини саставни деп пвпг Угпвпра;  
- да су услуге кпја шине предмет угпвпра у ппгледу кплишине, пквирне пптребе Нарушипца у пднпсу на укупнп угпвпрене 
кплишине; 

Члaн 2. 
– OПИС И ФИНAНСИJСКИ EЛEMEНTИ – 

Угпвараши су сагласни да је цена пдређена за укупну кплишину услуга из спецификације без пбрашунатпг ПДВ-а 
____________________ динара. 

Цена кпја се фактурище пбрашунава се са стпппм ПДВ-а пд _____ % и изнпси _______________ динара (слпвима: 
________________________________).      

Пружалац услуге се пбавезује да услуге из шлана 1. пвпг угпвпра изврщи са дужнпм пажопм, ппщтујући правила 
струке а Кприсник услуга се пбавезује да плаћаое изврщених услуга врщи на пснпву дпстављенпг извещтаја п изврщенпм 
испитиваоу, накпн квантитативнп-квалитативнпг пријема услуга, пднпснп  на пснпву исппстављенпг  рашуна за изврщене 
услуге а у рoку oд __ дaнa oд дaнa приjeмa фaктурe Пружaлaцa услугe, уплaтoм нa тeкући рaшун Пружaoцa услугe.  

Рашун за изврщене услуге мпра да садржи брпј угпвпра пп кпјем се плаћаое врщи кап и цену и пстале услпве у 
складу са угпвпрпм.   

 Цeне из шлaнa 2. шинe сви зaвисни трoщкoви кojи пaдajу нa тeрeт Врщипца услугe. У цену су урашунати сви зависни 
трпщкпви Врщипца услуге (трансппрт, псигураое, ПДВ) за цеп перипд важеоа угпвпра.  

        Укупaн изнoс  
Стoпa ПДВ  
Изнoс ПДВ  

Укупнo сa ПДВ  

Испoрушeни пoтрoщни мaтeриjaл фaктурисaћe сe пo цeнaмa из цeнoвникa пoтрoщнoг мaтeриjaлa кojи je предмет 
ппсебнпг Угoвoрa а исппрушиваће се искљушивп на захтев и уз сагласнпст Кприсника; 

Цене услуга су фиксне. 
Пружaлaц услугa зaдржaвa прaвo Кoрeкциje цeнa услуга, дeлoвa и мaтeриjaлa кojи су прeдмeт угoвoрa (нa вищe – 

нa нижe) искљушивп кaдa сe срeдои курс Eур/Дин пo пoдaтку НБС у oднoсу нa дaн oтвaрaоa пoнудe кao бaзни дaн пoвeћa 
/ умaои зa 5% и дoђe дo кoрeкциje прилoжeнoг цeнoвникa. Кoрeкциje сe мoгу врщити искљушивo нaкoн стицaоa oвих 
услoвa у пeриoду зa кojи сe oбрaшунaвajу услугe и тo:  сaмo зa изнoс пoвeћaоa / умaоeоa курсa прeкo 5% (прoцeнaт 
пoвeћaоa / умaоeоa – 5 = oдoбрeнo пoвeћaоe / признaтo умaоeоe у прoцeнтимa) свe дoк су испуоeни ти услoви. 
Пружaлaц услугa je дужaн дa o прoмeни цeнa oбaвeсти Кoрисникa писмeним путeм, и дoстaви свoj измeоeни цeнoвник 
прe дoстaвљaоa фaктурe. 

Кoрисник зaдржaвa прaвo измeнe угoвoрeнe структурe, oбимa и кoлишинe услугa кoje нaбaвљa у oднoсу нa 
угoвoрeнe кoлишинe зa врeмe трajaоa угoвoрa, a у склaду сa сoпствeним пoтрeбaмa. 

Пружалац услуга  пдпбрава (укпликп пдпбрава) Кприснику услуга за плаћаое у дискпнтнпм перипду (пре валуте – 
дпспелпсти за плаћаое) каса скпнтп у висини референтне каматне стппе НБС на дан уплате на уплаћени изнпс. Висина 
каса скпнта се рашуна пп фпрмули (уплаћени изнпс пд стране купца x важећа референтна каматна стппа НБС на дан уплате 
x брпј дана дп дпспећа / 36000).  
(укпликп Ппнуђач ппнуди другачији каса скпнтп у пбрасцу ппнуде Ппнуђача, члан 3. став 8. се замеоује са наведеним 
каса скпнтпм пп свему из пбрасца ппнуде Ппнуђача. Овај став није саставни деп угпвпра укпликп ппнуђач не нуди 
никакав пппуст у виду „каса скпнта“)  

Члaн 3. 
– OБAВEЗE ПРУЖAOЦA УСЛУГE – 

Пружалац услуга преузима пптпуну пдгпвпрнпст за квалитет изврщених услуга и гaрaнтуje дa ће предметне услуге 
из спецификације Угпвпра бити изврщене без недпстатака у свему према правилима струке и важећим прпписима из пве 
пбласти и тп:  

- Члан 43. Закпна п защтити пд ппжара (Сл.Гласник РС бр.111/09) ; СРПС З.Ц2.022 
- Члан 38. Правилника п технишким нпрмативима за хидрантску мрежу за гащеое ппжара 
- шл.71. Правилника п технишким нпрмативима за стабилне инсталације за дпјаву ппжара (Сл.лист СРЈ бр, 87/93) 
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Пружалац услуга преузима пптпуну пдгпвпрнпст да дп пщтећеоа предмета везаних за услуге из Угпвпра неће дпћи 
збпг упбишајене упптребе у услпвима кпји важе у земљи нарушипца, oднoснo дa ће услугу изврщити у складу са 
захтеваним тeхнишким кaрaктeристикама из Кoнкурсне дoкумeнтaциjе.  

Пружaлaц услугa прeузимa пбавезу прeвeнтивнoг испитиваоа зa предметну ппрему зa пeриoд oд најдуже 12 
мeсeци, щтп пoдрaзумeвa перипдишне прегледе ппреме пп ппзиву Кприсника услуга.  

Пружaлaц услуга сe ппсебнп oбaвeзуje:   
Да ће у складу са упутствима и технишким ппдацима прпизвпђаша и закпнскпм регулативпм Кприснику пбезбедити 

несметан и ппуздан рад  ппреме кпја је предмет испитиваоа. 
Дa услугe нaвeдeнe у шлaнoвимa 1. и 2. oвoг угoвoрa извeдe струшнo и квaлитeтнo a у дoгoвoру сa oвлaщћeним 

нaдзoрним oргaнoм Кoрисникa; 
Да пбавезе наведене у шлану 1. пвпг угпвпра изврщи са пбушеним струшним кадрпм кпристећи  делпве кпји 

пбезбеђују несметан, ппуздан и безбедан рад ппреме, кпји не нарущавају услпве гаранције укпликп пна ппстпји, кап и 
неппхпдне алате у складу са пдгпварајућпм технишкпм дпкументацијпм прпизвпђаша ппреме, ппщтујући захтеве дпмаћих и 
међунарпдних стандарда квалитета и прпписа из пбласти;  

Да, укпликп се у изврщеоу угпвпра, пднпснп пружаоу услуга укаже пптреба за резервним делпвима или 
пптрпщним материјалпм везаним за ппрему кпја је предмет сервиса и пдржаваоа, набавку тих делпва и материјала 
пбезбеђује уз сагласнпст Нарушипца. Укoликo Кoрисник пoсeдуje рeзeрвнe дeлoвe или мaтeриjaл нeoпхoдaн зa 
интeрвeнциje, стaвићe их нa рaспoлaгaоe Пружaoцу услугa; 

Дa се пдазпве пoзиву oд стрaнe Кoрисникa услуга oдмaх a нajкaсниje у рoку oд __ чaспвa, щтo пoдрaзумeвa рoк oд 
приjeмa пoзивa Кoрисникa дo присуствa oвлaщћeнoг лица Пружaoцa услугe у прoстoриjaмa Кoрисникa. У слушajу физишкe 
спрeшeнoсти дa сe oдaзoвe у прoписaнoм рoку или других тeхнишких рaзлoгa  oбaвeстити oвлaщћeнo лицe  Кoрисникa и 
oбeзбeдити нoви нajoптимaлниjи рoк зa дoлaзaк; 

Дa ћe oвлaщћeнoм лицу Кoрисникa, прeмa оeгoвoм зaхтeву, oбeзбeдити увид у сву тeхнишку дoкумeнтaциjу 
прoизвoђaшa; 

Пружалац услуга се пбавезује дa o свoм трoщку, изврщи oсигурaоe свojих рaдникa, других aнгaжoвaних лицa зa свe 
пoврeдe нa рaду и нeсрeћe нa пoслу. Нaрушилaц нeћe бити oдгoвoрaн зa билo кoje oдщeтeтe или  кoмпeнзaциje кoje трeбa 
исплaтити зa пoврeдe лицa aнгaжoвaних oд стрнe Пружапца услуга нa испуоeоу oбaвeзa из oвoг Угoвoрa. 

Пружалац услуга je нeпoсрeднo oдгoвoрaн и дужaн дa нaдoкнaди свaку и свe щтeтe кoje изврщeоeм прeдмeтa oвoг 
Угoвoрa пришинe оeгoви рaдници и/или оeгoви пoдизвoђaши, oднoснo другa aнгaжoвaнa лицa, кao и  трeћим лицимa 
и/или оихoвoj имoвини, у тпку ангажпваоа кпд кприсника услуга, без пбзира да ли је щтета ппследица намере, грубе 
непажое или нехата; 

У слушajу нaстaнкa щтeтe или сумоe дa je щтeтa нaстaлa нa oпрeми кoja je прeдмeт Угoвoрa, угoвoрнe стрaнe су 
сaглaснe  дa  oбрaзуjу  зajeднишку  кoмисиjу  сaстaвљeну  oд  пoдjeднaкoг  брoja прeдстaвникa  угoвoрних  стрaнa,  сa  циљeм  
дa  зaписнишки  утврди  oснoв  нaстaнкa щтeтe, лицe кoje je щтeту нaнeлo, изнoс пoтрeбaн зa нaдoкнaду щтeтe и сл; 

Пружaлaц услугa je oбaвeзaн дa изнoс щтeтe, утврђeн oд стрaнe зajeднишкe кoмисиje, измири у рoку oд 8 дaнa oд 
дaнa сaшиоaвaоa зaписникa; 

Пружaлaц услугe je у oбaвeзи дa нa фaктури (сa рaдним нaлoгoм у прилoгу) нaзнaши: 
- врсту, мoдeл и тип ппреме кojа je била прeдмeт сeрвисa, 
- цeну услугe (свих eлeмeнaтa цeнe)  
- цeнe угрaђeних дeлoвa. 

Предметне услуге се врще искљушивп  пп налпгу пвлащћенпг лица Кприсника услуга и уз присуствo и нaдзoр 
oвлaщћeнoг лицa Кoрисникa. 

Квaлитaтивнa и квaнтитaтивнa кoнтрoлa угoвoрeних услугa врщићe сe приликoм свaкoг изврщeоa. Кoрисник je 
oвлaщћeн дa врщи кoнтрoлу квaлитeтa изврщeних услугa у билo кoje врeмe и бeз прeтхoднe нajaвe нa мeсту приjeмa 
тoкoм или пoслe примoпрeдaje, прeкo свoг oвлaщћeнoг лицa; 

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

Пријем изврщених услуга врщи се дпстављаоем извещтаја п изврщенпм испитиваоу, кпји је предмет пвпг угпвпра; 
Meстo изврщеоа услуга je фцo. Кприсник услуга, изузетнп седищте Пружапца услуга укпликп је тп збпг прирпде 

ппсла неппхпднп.  
У слушају пптребе за трансппртпм ппреме у свпје седищте, Пружалац услуге је дужан да преузме и врати ппрему у 

седищте Кприсника услуга.  
Пружaлaц услугe сe oбaвeзуje дa у рoку oд 3 дaнa oд дaнa нaстaнкa прoмeнe oбaвeсти Кoрисникa o свaкoj прoмeни 

пoдaтaкa – нaзив фирмe, aдрeсa сeдищтa, брoj рaшунa, ПИБ, мaтишни брoj итд., у супрoтнoм oдгoвaрa Кoриснику зa свaку 
щтeту нaнeту нeпoщтoвaоeм oвe oдрeдбe. 
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Члaн 4. 
– OБAВEЗE КOРИСНИКA – 

У циљу нeoмeтaнoг и прaвoврeмeнoг изврщeоa oбaвeзa Пружaoцa услугe из oвoг Угoвoрa, Кoрисник je oбaвeзaн 
дa oбeзбeди приступ дo oпрeмe, пбјеката и инфраструктуре и свe пoтрeбнe услoвe лицу oвлaщћeнoм oд стрaнe 
Пружaoцa услугe; 

Кoрисник je дужaн дa прaвoврeмeнo oсигурa свe прeдуслoвe кojи су пoтрeбни дa би oвлaщћeнo лицe у 
дoгoвoрeнoм тeрмину мoглo дa oбaвљa дoгoвoрeнe aктивнoсти. Прoстoр, тeхнишкe урeђaje, eлeктришну eнeргиjу, 
тeлeфoнску линиjу, мeдицинскe гaсoвe и слишнo, oвлaщћeнa лицa пружaoцa услугa кoристe у рaзумним кoлишинaмa бeз 
нaкнaдe; 

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

O нaстaлoм квaру Пружaoцa услугe oбaвeщтaвa у имe Кoрисникa oвлaщћeнo лицe Одељеоа за технишке ппслпве, 
дoписoм, тeлeфaксoм, нaручбeницoм, eлeктрoнскoм пoщтoм или тeлeфoнoм; 

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

У слушају записнишки утврђених недпстатака у квалитету и пбиму изврщених услуга, пднпснп уграђаних 
резервних делпва, Пружалац услуге мпра исте птклпнити најкасније у рпку пд 2 (два) дана, пд дана сашиоаваоа 
Записника п рекламацији, пднпснп дужан је да уграђени пригинални резервни деп замени нпвим; 

Лице пдгпвпрнп за праћеое и реализацију изврщеоа угпвпрних пбавеза је _____________; телефпн брпј: 
____________________ 

Члан 5. 
ПДГПВПРНПСТ ЗА КАШОЕОЕ У ИЗВРШЕОУ УСЛУГА 

Укпликп Прпдавац у угпвпренпм рпку не пружи угпвпрене услуге из шлана 1. пвпг угпвпра, пбавезан је да за 
сваки сат закащоеоа плати Купцу изнпс пд 0,2‰ укупне цене за нарушене услуге, с тим да укупан изнпс угпвпрне казне 
не мпже прећи 10% укупне цене пд захтеваних кпнкретних услуга . 

Укпликп Прпдавац не изврщи услугу или је изврщи делимишнп, пбавезан је да плати Купцу  угпвпрну казну у 
висини пд 10% укупне цене пд вреднпсти нарушене кпнкретне врсте услуга. 

Угпвпрна казна ће се реализпвати умаоеоем рашуна кпји Пружалац услуге исппстави за изврщене услуге. 
Пружалац услуге пвим угпвпрпм пвлащћује Кприсника да щтету кпју трпи, угпвпрену казну и друге трпщкпве  наплати 
умаоеоем рашуна, у висини пд највище 10% пд вреднпсти из става 2. пвпг шлана. 

Правп Купца на наплату угпвпрне казне не утише на правп Купца да захтева накнаду щтете. 
 

Члан 6. 
ГАРАНТНИ РПК 

Ппнуђаш је дужан да гарантује квалитет изврщених услуга у складу са пдредбама из пвпг Угпвпра. 
Гаранција за квалитет изврщених услуга изнпси 7 дана а гаранција на ппрему ппдразумева гаранцију 

прпизвпђаша ппреме. Ппнуђаш је дужан да за уграђене пригиналне резервне делпве да прпизвпђашку гаранцију. 
 

Члан 7. 
ФИНАНСИЈСКП ПБЕЗБЕЂЕОЕ 

Пружaлац услугa се пбавезује да у рпку пд 7 (седам) дана пд дана пптписиваоа пвпг угпвпра дпстави  једну 
бланкп сплп меницу без прптеста, кпја представља средствп финансијскпг пбезбеђеоа и кпјпм гарантује уреднп 
испуоеое свих свпјих угпвпрних пбавеза, пднпснп дпбрп изврщеое угпвпренпг ппсла и евентуалнп плаћаое угпвпрне 
казне. Рпк важеоа менице изнпси најмаое 30 дана дуже пд истека рпка важнпсти угпвпра.  

Истпвременп, предајпм менице из става 1. пвпг шлана, Пружaлац услугa се пбавезује да Кприснику преда 
кппије картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг лица Пружaпца услугa, пвлащћеое за Кприсника да меницу 
мпже пппунити у складу са пвим угпвпрпм, кап и кппију захтева Пружaпца услугa за регистрацију тих бланкп сплп 
меница у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије, кпји је пверен пд стране  ппслпвне банке Пружaпца 
услугa. 

Пружалац услуге пвим угпвпрпм пвлащћује Кприсника да щтету кпју трпи, угпвпрену казну и друге трпщкпве  
наплати из менице, у висини пд највище 10% пд вреднпсти из шлана 2. 
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Члaн 8. 
– ПEРИOД ВAЖEОA УГOВOРA – 

Oвaj Угoвoр сe зaкљушуje нa непдређенп време а најдуже дп гoдину дaнa и ступa нa снaгу дaнoм пoтписивaоa 
oбe угoвoрeнe стрaнe, oднoснo ___________.  

Члaн 9. 
– РAСКИД УГOВOРA – 

Свака угпвпрна страна мпже птказати Угпвпр са птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа писменпг 
пбавещтеоа п птказу. 

Угoвoрнa стрaнa нeзaдoвoљнa испуоeоeм угoвoрних oбaвeзa другe угoвoрнe стрaнe мoжe зaхтeвaти рaскид 
угoвoрa, пoд услoвoм, дa je свoje угoвoрнe oбaвeзe у пoтпунoсти и блaгoврeмeнo изврщилa. 

Угпвпрне стране сагласне су да дп раскида пвпг Угпвпра мпже дпћи у слушају да: 
1. Пружалац услуга не изврщава свпје пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен Угпвпрпм; 
2. када Кприсник услуга устанпви да квалитет услуга кпје шине предмет пвпг угпвпра или нашин на кпје се 

изврщавају, пдступа пд траженпг, пднпснп ппнуђенпг квалитета из ппнуде; 
3. када се Пружалац услуга не придржава свпјих пбавеза, укпликп у рашуну кпристи цене вище пд цена 

наведених у ппнуди а кпје нису у сагласнпсти са угпвпрпм дефинисанпм прпменпм цена кап и у другим 
слушајевима несавеснпг пбављаоа ппсла.  

Купац задржава правп једнпстранпг раскида Угпвпра уз навпђеое пправданпг разлпга прпузрпкпванпг 
спрпвпђеоем ппступка централизпваних јавних набавки дпбара за пптребе здравствених устанпва у Републици 
Србији, па и за пптребе Опщте бплнице Субптица, Субптица, кап и правп птказа Угпвпра без навпђеоа разлпга ппшев 
пд 31.12.2016. гпдине, уз птказни рпк пд 15 дана пд дана пријема писменпг птказа пд стране Купца. 

 
Члaн 10. 

– ВИШA СИЛA – 
Нaступaоe вищe силe oслoбaђa oд oдгoвoрнoсти Угoвoрнe стрaнe зa кaщоeоe у изврщeоу угoвoрних oбaвeзa. 

O дaтуму нaступaоa, трajaоу и дaтуму прeстaнкa вищe силe, угoвoрнe стрaнe су oбaвeзнe, дa jeднa другу писмeнo 
oбaвeстe писмeним путeм у рoку oд 24 шaсa; 

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

 
Члaн 11. 

– СПOРOВИ – 
У слушajу спoрoвa пo прeдмeту Угoвoрa кojи сe нe мoгу рeщити мирним путeм, угoвaрaши вeћ сaд угoвaрajу 

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

 
Члaн 12. 

– ЗAВРШНE OДРEДБE – 
Пружалац услуга је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести Нарушипца п билп кпјпј прпмени ппдатака 

прпписаних шланпм 77. Закпна п јавним набавкама и да је дпкументује на прпписан нашин. Пружалац услуга не мпже 
свпје пбавезе преузете пвим угпвпрпм пренети на треће лице, без сагласнпсти Купца.  

Овај угпвпр садржи све п шему су се угпвпрне стране сппразумеле, такп да се никаква преписка, дпгпвпри или 
кпмуникација кпја је впђена између угпвпрних страна неће сматрати релевантнпм укпликп нису садржани у тексту 
пвпг угпвпра. 

Измене и дппуне пвпг Угпвпра прпизвпдиће правнп дејствп самп акп су сашиоене у писанпј фпрми и пптписане 
пд пвлащћених представника угпвпрних страна. 

Прoшитaнo, прoтумaшeнo, бeз примeдби нa тeкст пoтписaнo; 
Угoвoр je сaшиоeн 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 Гпран Бићанин, неурпхирург 
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ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА  
-  из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама и упутствп какп се дпказује испуоенпст услпва– 

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА П 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Пбавезни услпви (члан 75 Закпна): 

1. Ппнуђач регистрпван кпд надлежнпг пргана  (Дпказ – Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда - кппија) 

2. Ппнуђач и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривчних дела кап члан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична дела прптив 
живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре. (Дпказ – Извпд 
из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежнпг суда и надлежне пплицијске управе 
Министарства унутрашоих ппслпва, не мпже бити старија пд два месеца пре птвараоа ппнуда, 
пднпснп неће се прихватити акп је издат пре 06.03.2015. гпдине – кппија) 

3. Ппнуђач је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на оенпј теритприји (Дпкази – 1- 
Увереое/пптврда Ппреске управе Министарства финансија и привреде за измирене дпспеле пбавезе 
кпје администрира пва управа. 2-Увереое/пптврда надлежне управе лпкалне сампуправе за 
измирене дпспеле пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда 3- Пптврда прганизације за 
пбавезнп спцијалнп псигураое п измиреним дппринпсима пп пснпву пбавезнпг спцијалнпг 
псигураоа. Ови дпкументи не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда, пднпснп неће 
се прихватити акп су издати пре 06.03.2015. гпдине) 

4. Ппнуђач је ппштпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу и 
услпвима рада, заштити живптне средине, ппнуђач нема забарану пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у мпменту ппднпшеоа ппнуде (Дпказ – Изјава – Дпкумент бр.6а) 

5. За све партије: Ппнуђач ппседује пвлашћеое / решеое МУП РС п испуоаваоу прпписаних услпва 
дефинисаних Закпнпм п заштити пд ппжара за пбим услуга кпје су предмет пве јавне набавке. 
5.а  За партију 3: Обим акредитације, кап пптврду пспспсбљенпсти да је кпмпетентан за: 
- пбављаое ппслпва испитиваоа, пдређиваоа притиска ппчетка птвараоа и пристиска затвараоа       
  вентила сигурнпсти у складу са стандардима SRPS EN ISO 4126-1:2014, у лабпратприји и на терену и 
- пбављаое испитваоа индустријске арматуре – цевних затварача у складу са стандардпм SRPS EN ISO   
  12266-1:2013, у лабпратприји. Дпставити кппију сертификата за рад у EX-зпни. 

Дпдатни услпви (члан 76 Закпна): 

6. Ппнуђач распплаже финансијским, ппслпвним, техничким и кадрпвским капацитетима:  
a) дпвпљан финансијски капацитет – да  је  у  претхпднпј  пбрачунскпј (2015) гпдини  пстварип  

ппслпвне  прихпде,  у  изнпсу  пд минимум 800.000,00 динара; (Дoкaзи – Извeштaj o бoнитeту 
или скпринг или  билaнси стaоa/успeхa са мишљеоем пвлашћенпг ревизпра или извпди из 
истих - кппије) 

b) дпвпљан технички капацитет – За партију 3: Лабпратпријска и мерна ппрема са мпгућнпшћу 
даваоа извештаја са дијагрампм прпмене притиска у реалнпм времену. (Дпкази - Кппије 
дпказа п ппседпваоу тражене ппреме у власништву или изнајмљиваоу (ппписне листе или 
рачуни, или угпвпр п изнајмљиваоу, Кппије извештаја са дијагрампм мереоа притиска у 
реалнпм времену.) 

c) дпвпљан кадрпвски капацитет – 

 За све партије: да има најмаое 1 (једнпг) заппсленпг машинскпг или електрп инжеоера  и 2 
радника са средопм стручнпм спремпм техничке струке (машинске или електрп) у перипду 
01.01.2015. – 31.12.2015. - (Дпкази - Фптпкппије радних коижица заједнп са кппијпм пбрасца 
п пријави-пдјави Фпнду ПИО, или угпвпр п другпм пблику раднпг ангажпваоа са 
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дефинисаним перипдпм ангажпваоа кпји не мпже бити маои пд 6 месеци пд дана 
пбјављиваоа ппзива за предметну јавну набавку)  

 За партију 2: Пплпжен стручни испит из ППЗ за мин. 2 (два) заппслена/ангажпвана лица и 
пвлашћеое прпизвпђача уграђене ппреме УТЦ КИЛСЕН за уградоу и сервисираое за 
ппнуђача, са пптврдпм прпизвпђача п пбученпсти за прпграмираое и рукпваое за 4 лица 
(Дпкази – Фптпкппије радних коижица заједнп са кппијпм пбрасца п пријави-пдјави Фпнду 
ПИО, или угпвпр п другпм пблику раднпг ангажпваоа са дефинисаним перипдпм 
ангажпваоа кпји не мпже бити маои пд 6 месеци пд дана пбјављиваоа ппзива за предметну 
јавну набавку и пптврде п пплпженпм ППЗ испиту, пвлашћеое прпизвпђача и пптврде п 
пбученпсти за 2 лица) 

У случају да се ппднпси ппнуда са ппдизвпђачем или заједничка ппнуда, ппнуђач је дужан да испуљаваое 
услпва дпкаже у складу са чланпм 80 и 81 Закпна и тп: 

- Ппнуђач дпставља дпказе п пбавезним услпвима пд тачке 1) дп 4) за ппдизвпђача и дпказ из тачке 5) за деп 
набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача. Акп је за извршеое дела јавне набавке чија вреднпст не 
прелази 10% укупне вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из тачке 5) ппнуђач мпже 
дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђача кпјем је ппверип извршеое тпг дела набавке. 

- Сваки ппнуђач из групе ппнуђача (заједничка ппнуда) мпра да испуни пбавезне услпве тачке 1) дп 4), а 
дпдатне услпве испуоавају заједнп. Услпв из тачке 5) пвпг закпна дужан је да испуни ппнуђач из групе 
ппнуђача кпјем је ппверенп извршеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 

 
ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76. ЗАКПНА 

Р. 

бр. 
НAЗИВ ДOКУMEНTA 

кo je издao 

дoкумeнт 

брoj 

дoкумeнтa 

дaтум 

издaвaоa 

дoкумeнтa 

1. Извoд из рeгистрa надлежнпг пргана    

2. 

Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежнпг суда 
(пснпвнпг суда на чијем је ппдручју седиште правнпг лица) да 
ппнуђач кап правнп лице није псуђиван за наведена кривична 
дела 

   

Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне 
пплицијске управе Министарства унутрашоих ппслпва да 
закпнски заступник ппнуђача није псуђиван за наведена 
кривична дела 

   

Извпд из евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани 
криминал) Вишег суда у Бепграду да ппнуђач кап правнп лице 
није псуђиван за некп пд наведених кривичних дела везаних за 
прганизпвани криминал 

   

3. 

Увереое / пптврда Ппреске управе Министарства финансија и 

привреде зa измирeнe дoспeлe oбaвeзe кoje aдминистрирa oвa 

упрaвa и 

   

Увeрeоe 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 

издaп надлежни прган зa привaтизaциjу 
   

4. Изјава – Дпкумент бр.6а    

5. Сертификат  п акредитацији са пбимпм акредитације    

6.а 

Извeштaj o бoнитeту или скпринг или  билaнси стaоa/успeхa 

са мишљеоем пвлашћенпг ревизпра или извпди из истих – 

кппије 
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 Кпнкурсна дпкументација – Услпви за учешће у ппступку јавне набавке  

Дпкази п испуоенпсти услпва не дпстављају се приликпм ппднпшеоа ппнуде а наручилац ће пре дпнпшеоа пдлуке п 
дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђача чија је ппнуда на пснпву извештаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап 
најппвпљнија, дпказе у непвереним кппијама или на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа. 
Укпликп ппнуђач у рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана не дпстави наручипцу дпказе, наручилац ће оегпву 
ппнуду пдбити кап неприхватљиву и ппзив упутити ппнуђачу кпји је следећи на ранг листи. Укпликп је ппнуђач 
регистрпван у регисту ппнуђача (АПР) није дужан да дпказује испуоаваое пбавезних услпва, али је дужан да у пвпм 
дпкументу наведе да је регистрпван.  

 
Наручилац ће пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра да захтева пд ппнуђача, чија је ппнуда на пснпву извештаја 
кпмисије за јавну набавку изабрана за дпделу угпвпра, да у рпку пд 5 дана дпстави на увид пригинал или пверену 
кппију свих или ппјединих дпказа. Укпликп ппнуђач у наведенпм рпку не дпстави на увид пригинал или пверену кппију 
захтеваних дпказа, Наручилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву и изабрати следећег најппвпљнијег 
Ппнуђача. 

 
Акп ппнуђач има седиште у странпј држави, примеоиваће се пдредбе члана 79. Закпна п јавним набавкама. Акп се 
ппнуђач налази у ппступку приватизације п тпме дпставља пптврду надлежнпг пргана за приватизацију. 

 
M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

6.б 

Кппије дпказа п ппседпваоу тражене ппреме у власништву или 

изнајмљиваоу (ппписне листе или рачуни, или угпвпр п 

изнајмљиваоу, Кппије извештаја са дијагрампм мереоа 

притиска у реалнпм времену (За партију 3) 

   

6.ц 

Фптпкппије радних коижица заједнп са кппијпм пбрасца п 

пријави-пдјави Фпнду ПИО, или угпвпр п другпм пблику раднпг 

ангажпваоа (За све партије) 

   

6.ц 

Пптврде п пплпженпм ППЗ испиту (За партију 2),  

Овлашћеое прпизвпђача (За партију 2) и  

Пптврде п пбученпсти за 4 лица (За партију 2)  
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OБРAЗAЦ ИСПУЊEНOСTИ УСЛOВA 
ИЗ ЧЛAНA 75. И 76. ЗAКOНA O JAВНИM НAБAВКAMA 

 
 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 
 
 

 
_________________ кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци прихвaтa у пoтпунoсти свe услoвe утврђeнe у 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи зa jaвну нaбaвку услуга бр. 26/16-У/ОП – Испитиваое прптивппжарне ппреме 
и сигурнпсних вентила – у кojoj je OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA, СУБOTИЦA Нaручилaц и ппд пунпм 
материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу изјављује: 

дa кao Пoнуђaч у прeдмeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe испуоaвa услoвe из члaнa 75. Зaкoнa o 
jaвним нaбaвкaмa, наведене у дпкументу бр.6 предметне кпнкурсне дпкументације и дa o тoмe пoсeдуje 
свe дoкaзe прoписaнe члaнoм 77. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, схoднo чeму испуоaвa услoвe зa 
oбaвљeоe прeдмeтнe дeлaтнoсти и имa прaвo нa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe у свojству пoнуђaчa; 

дa пoнуђeне услуге и дпбра oдгoвaрajу прoписaним стaндaрдимa и нoрмaмa, укључуjући и 
нoрмe кoje сe oднoсe нa зaштиту нa рaду, кojи пoстoje у Рeпублици Србиjи у врeмe спрoвoђeоa jaвнe 
нaбaвкe a oднoсe сe нa прeдмeт jaвнe нaбaвкe; 

да је ппштпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п заштити на раду, заппшљаваоу 
и услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на 
снази у време ппднпшеоа ппнуде; 

 
Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм 

oвeрeним oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa прeдузeћa, прилaжeмo кao дoкaз уз нaшу пoнуду зa jaвну 
нaбaвку. 

 
 
 

M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 
п независнпј ппнуди 

 
 
 
_________________ 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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 Кпнкурсна дпкументација – Образац трпшкпва припреме ппнуде  
 
         
 
 
 
 

 
    OБРAЗAЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Образац трпшкпва припреме ппнуде пппуоавају пни ппнуђачи кпји су имали трпшкпве и кпји траже да му их наручилац надпкнади;  

 Остале трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва (члан 88. став 2. Закпна п јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15); 

 Укпликп ппнуђач не пппуни пбразац трпшкпва припреме ппнуде или га не дпстави уз свпју ппнуду, наручилац није дужан да му надпкнади трпшкпве. 

 
 
 
 
 
 
 
                  
             М.П.   
                                        
         _____________________________________  
          пптпис пвлашћенпг лица 

 
 
 
 
 
 
 

Meстo издaвaоa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeоa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Испитиваое прптивппжарне ппреме и 
сигурнпсних вентила 

26/16-У/ОП 
Дпкумент бр.8 

Р.Бр. Опис трпшка Јед.мере Кпличина Трпшак у дин Укупна вреднпст са свим зависним тр 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      
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СВИМ ППНУЂАЧИМА КПЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 07.05.2016. 

 
Предмет : Измена и дппуна кпнкурсне дпкументације  
 
 
У јавнпј набавци бр.26/16-У/ОП Наручилац Општа бплница Субптица је дана 07.05.2016. извршип измене и 
дппуне кпнкурсне дпкументације и исте пбјавип на Ппрталу јавних набавки а ппнуђач __________________  је 
преузеп измеоену кпнкурсну дпкументацију са следећим изменама : 
 
1. Дпкумент бр.3 – ПБРАЗАЦ ППНУДЕ за партију 1 се меоа (табела на 2.страни) и сада гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За партију 2 се меоа и сада гласи: 

 
За све партије на другпј страни пбрасца ппнуде дпдаје се текст „У цену урачунати све зависне трпшкпве за 
паритету пбјекти/седиште Наручипца“  
 
 
 
 
 
 
 

Р.Бр Ппис Јед.мере Кпличина 
1 2 3 4 

1 Periodično ispitivanje aparata S-1 kom 2 

2 Periodično ispitivanje aparata S-2A kom 10 

3 Periodično ispitivanje aparata S-3 kom 4 

4 Periodično ispitivanje aparata S-6 kom 152 

5 Periodično ispitivanje aparata S-9 kom 166 

6 Periodično ispitivanje aparata S-50 kom 4 

7 Periodično ispitivanje aparata S-100 kom 2 

8 Periodično ispitivanje aparata S-CO2-5 kom 36 

9 Periodično ispitivanje aparata S-CO2-10 kom 6 

10 Periodično ispitivanje instalacija hidrantske mreže kom 90 

11 Kontrolno ispitivanje S-CO2-5  S-CO2-10 kom 6 

12 Nalepnica garancije kom 290 

13 Manometar A za PPA kom 3 

14 Zaptivač kape kom 6 

15 Mlaznica  S-6-9-P kom 6 

16 Crevo S-6-9-P kom 4 

17 Punjenje boce aparata S-6 kom 50 

18 Punjenje boce aparata S-9 kom 50 

19 Ispitivanje hidrantskog creva na pritisak vode od 7 Bar kom 90 

Р.Бр Ппис Јед.мере Кпличина 

1 2 3 4 

1 Periodično ispitivanje konvencionalnog PP sistema (BMZ3000) – glavna centrala + Paralelni tablo kom 2 

2 Periodično ispitivanje PP sistema (NK-716) na odeljenju GINEKOLOGIJE kom 2 

3 Periodično ispitivanje adresabilnog PP sistema (KFP-AF2) na odeljenju JIL kom 2 
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2. Дпкумент бр.4 – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ се меоа и сада гласи: 
 
Партија 1: 
Кпнтрпла ппреме се врши у складу са чл.44 Закпна п заштити пд ппжара РС. Кпнтрпла се врши на лицу места у 
пбјекту наручипца а пп пптреби ппнуђач је дужан да ппрему пднесе у свпје седиште и накпн сервиса врати у 
пбјекте наручипца. 
На пснпву Правилника п техничким нпрмативима за ппкретне судпве ппд притискпм за кпмпримиране, течне 
и ппд притискпм раствпрене гаспве (Сл.лист СФРЈ 25/80, 9/86 и Службени лсит СРЈ бр.21/94 и 56/95) врши се 
кпнтрплнп испитиваое мпбилних уређаја за гашеое ппжара, а дпкументација се издаје на пснпву ИСО 
17025:2006. Кпнтрплнп испитиваое мпбилних уређаја за гашеое ппжара (ппзиција 11) пбухвата хидрауличнп 
испитиваое чврстпће и непрппуснпсти суда апарата и прпверу притиска птвараоа вентила сигурнпсти псим 
кпд распрскавајућих мембрана. 
Накпн извршене кпнтрпле и псталих услуга ппнуђач је дужан наручипцу дпставити стручни извештај п 
испитиваоу. 
 
Перипдичнп испитиваое мпбилних уређаја за гашеое ппжара (члан 44 став 1 Закпна п заштити пд 
ппжара Сл.гл.РС 111/09 и 20/15) 
 и тп: 

 укупан брпј апарата       190 кпм 

 ппд сталним притискпм         60 кпм 

 кпји садрже бпчицу са ппгпнским гаспм    108 кпм 
Редни брпј Врста мпбилнпг уређаја прпизвпђач кпм 

1.  CO2 - 10  Pastor 3 

2.  CO2 - 2 Pastor 1 

3.  CO2 - 3 Pastor 1 

4.  CO2 - 5 Pastor 3 

5.  CO2 - 5 Pašalić 5 

6.  CO2 - 5 Vatrosprem 4 

7.  CO2 - 5 Todorovic 5 

8.  S - 1 Vatrosprem 1 

9.  S - 2 Pastor 3 

10.  S - 3 Pašalić 1 

11.  S - 100 Pastor 1 

12.  S - 50 Pastor 1 

13.  S - 50 Todorovic 1 

14.  S - 6 Pastor 45 

15.  S - 6 Pašalić 7 

16.  S - 6 Vatrosprem 17 

17.  S - 6 Todorovic 8 

18.  S -12 Vatrosprem 1 

19.  S - 9 Pastor lux 1 

20.  S - 9 Pastor 16 

21.  S - 9 Vatrosprem 11 

22.  S - 9 Previ 3 

23.  S - 9 Pašalić 47 

24.  S - 9 Todorović 4 

Услпв:  

 Правни субјект (Сервисер) треба да дпстави пвлашћеое МУП РС кпји испуоавају прпписане услпве 
дефинисане Закпнпм п заштити пд ппжара. 

 Испитиваое мпбилних уређаја за гашеое ппжара вршити на лицу места без пднпшеоа, а у случају 
техничке неисправнпсти истих, пппуоаваое извршити из сппствених ресурса дп замене исправним. 
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Перипдичнп кпнтрплисаое инсталација хидрантске мреже (члан 44 став 1 Закпна п заштити пд 
ппжара Сл.гл.РС 111/09 и 20/15).  
 

Редни брпј Типпви хидраната кпм 

1. Зидни хидрант 83 

2. Ппдземни хидрант 4 

3. Надземни хидрант 3 

 Укупнп: 90 кпм 

 
Услпв:  

 Правни субјект (Сервисер) треба да дпстави пвлашћеое МУП РС кпји испуоавају прпписане 
услпве дефинисане Закпнпм п заштити пд ппжара. 

 

 
Испитиваое хидрантских црева на притисак впде пд 7 бари (члан 43 став 1 Закпна п заштити пд 
ппжара Сл.гл.РС 111/09 и 20/15., и  члан 40. Правилника п техничким нпрмативима за хидрантску 
мрежу за гашеое ппжара Сл.лист СФРЈ 30/91.) 
 

 укупан брпј хидрантских црева за испитиваое 83 
Услпв:  

 Правни субјект (Сервисер) треба да дпстави пвлашћеое МУП РС кпји испуоавају прпписане 
услпве дефинисане Закпнпм п заштити пд ппжара. 

 Хидрантска црева вратити псушена у рпку пд 5 дана, а дп тада пппуоаваое извршити из 
сппствених ресурса дп замене са пднетим. 

 
Партија 2: 
Испитиваое и сервис централе и инфраструктуре за дпјаву ппжара типа УТЦ Килсен у складу са Закпнпм п 
заштити пд ппжара РС. Накпн извршене кпнтрпле и псталих услуга ппнуђач је дужан наручипцу дпставити 
стручни извештај п испитиваоу. 
 

Перипдичнп кпнтрплисаое инсталација и уређаја за аутпматскп пткриваое и дпјаву ппжара (члан 44 
став 1 Закпна п заштити пд ппжара Сл.гл.РС 111/09 и 20/15). – на сваких 6 месеци 

 централа тип "BMZ 3000" 40 зпна, 110 детектпра  IDD 801, 20 кпм KL 731, 10 ручних јављача, 

 адресна централа са 2 петље, "KFP - AF1 UTC"  детектпри "KL" 731А 87 кпм, "KAL" 455, 2, "PA" 25 
кпм, 36. 

 централа "NK 700" са 16 зпна, (детектпри "KL 731 42 kom, "DMN" 700 8 kom) 

 паралелни таблп на ппртирници 
Услпв:  

 Правни субјект (Сервисер) треба да дпстави пвлашћеое МУП РС кпји испуоавају прпписане 
услпве дефинисане Закпнпм п заштити пд ппжара. 

 лиценца Б2 
 

Партија 3: 
Вентиле сигурнпсти је пптребнп прегледати, испитати и издати извештај п испитиваоу. Такпђе, пбавеза 
ппнуђача је птвараое свакпг вентила и пп пптреби пбрада седишта вентила. Накпн извршене кпнтрпле и 
псталих услуга ппнуђач је дужан наручипцу дпставити стручни извештај п испитиваоу. 
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3. Дпкумент бр.6 – ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА се меоа:
3.а Тачка 5 се меоа и сада гласи:

 1. За  све партије: Ппнуђач  ппседује  пвлашћеое  /  решеое  МУП  РС  п испуоаваоу  прпписаних  услпва 
 дефинисаних Закпнпм п заштити пд ппжара за пбим услуга кпје су предмет пве јавне набавке. 
 5.а За партију 3: Обим акредитације, кап пптврду пспспсбљенпсти да је кпмпетентан за:
 - пбављаое ппслпва испитиваоа, пдређиваоа притиска ппчетка птвараоа и пристиска затвараоа      
 вентила сигурнпсти у складу са стандардима SRPS EN ISO 4126-1:2014, у лабпратприји и на терену и
 - пбављаое испитваоа индустријске арматуре – цевних затварача у складу са стандардпм SRPS EN ISO 
 12266-1:2013, у лабпратприји. Дпставити кппију сертификата за рад у EX-зпни. 

3.б Тачка 6 ц се меоа и сада гласи:

  За све партије: да има најмаое 1 (једнпг) заппсленпг машинскпг или електрп инжеоера  и 2 
 радника са средопм стручнпм спремпм техничке струке (машинске или електрп) у перипду 
 01.01.2015. – 31.12.2015. - (Дпкази - Фптпкппије радних коижица заједнп са кппијпм пбрасца 
 п  пријави-пдјави  Фпнду  ПИО,  или  угпвпр  п  другпм  пблику  раднпг  ангажпваоа  са 
 дефинисаним  перипдпм  ангажпваоа  кпји  не  мпже  бити  маои  пд  6  месеци  пд  дана 
 пбјављиваоа ппзива за предметну јавну набавку) 

  За  партију  2: Пплпжен  стручни  испит  из  ППЗ  за мин. 2  (два)  заппслена/ангажпвана  лица  и 
 пвлашћеое  прпизвпђача  уграђене  ппреме  УТЦ  КИЛСЕН  за  уградоу и  сервисираое за 
 ппнуђача,  са  пптврдпм  прпизвпђача  п  пбученпсти  за  прпграмираое  и рукпваое  за  4  лица 
 (Дпкази – Фптпкппије радних коижица заједнп са кппијпм пбрасца п пријави-пдјави Фпнду 
 ПИО,  или  угпвпр  п  другпм  пблику  раднпг  ангажпваоа  са  дефинисаним  перипдпм 
 ангажпваоа кпји не мпже бити маои пд 6 месеци пд дана пбјављиваоа ппзива за предметну 
 јавну  набавку  и  пптврде  п  пплпженпм  ППЗ  испиту,  пвлашћеое  прпизвпђача  и  пптврде  п 
 пбученпсти за 2 лица)

4. Кпнкурсна дпкументација са пвим дпкументпм садржи 37 странa
На  наспвнпј  страни,  у  Упутству  и  Ппзиву  за  ппднпшеое  ппнуда  меоа  се  датум  ,  време  пднпснп  рпк  за 
ппднпшеое ппнуда и време јавнпг птвараоа истих.
 

 
Ппнуђач је дужан да кпристи и дпстави кпнкурсну дпкументацију са извршеним изменама и дппунама, кап 
и да пптврди наручипцу да је уппзнат са изменама и дппунама пре рпка пдређенпг за ппднпшеое ппнуда  
или уз дпстављену ппнуду пверпм пвпг пбрасца.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.П. 
 
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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	4 ПАРТИЈЕ
	4.1 Јавна набавка је формирана у 3 партије, наведене у тачки 1.2. Понуде за појединачне партије морају бити физички одвојене, односно одвојене на начин да их комисија наручиоца може независно оцењивати, и на начин који искључује могућност да се при пријему 
	4.2 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

	5 ПОНУДЕ  СА  ВАРИЈАНТАМА
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	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 подношењ 

	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 
	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 је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
	1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
	2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.”.
	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.
	8.2 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.
	8.3 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

	9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
	9.1 Цена:    променљива у сладу са одредбама уговора
	9.2 Рок извршења:   највише 5 дана од момента позива наручиоца
	9.3 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 исказују  
	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 60 дана. Понуда са валутом плаћања већом од 90 дана, третираће се као 60 дана и уколико такв 
	10.3 Aкo нaручилaц oцeни дa пoнудa сaдржи нeуoбичajeнo ниску цeну, сaглaснo члaну 92. Зaкoнa o jaвним  нaбaвкaмa, захтеваће oд пoнуђaчa дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje смaтрa  мeрoдaвним.
	10.4 Понуђач може у предвиђено поље у обрасцу понуде да дефинише попуст на понуђену цену (нпр. каса сконто на плаћање пре валуте, рабат и сл.) Попуст на понуђену цену се не пондерише. Уколико попуст буде дефинисан, биће унесен у уговор о купопродаји и чини 

	11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
	11.1 Понуђач приликом потписивања уговора доставља 1 (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 Уговор 
	11.2 Бланко соло  менице  треба  да  садрже  само  потпис  и  печат понуђача и достављају се посебно тј. са два менична овлашћења на Купца. Образац меничног овлашћења мора да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Сопствене мени 
	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  

	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 
	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 е 

	13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
	13.1 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 
	13.2 Наручилац задржава право да 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 сходно члану 93. Закона.
	13.3 Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора или промену која би неодговарајућу или неприхватљиву понуду учинила одговарајућом или прихватљивом - осим ако другачије не прои 
	13.4 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између укупне и јединичне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач пи 

	14 КРИТЕРИЈУМИ 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 нема забрану обављања делатности која је на 
	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 Није предвиђено.

	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 може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни п 
	17.1.2 Понуђач који има намеру да поднесе захтев за заштиту права, мора прво да поступи у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр. 68/2015) у супротном ће се захтев одбацити закључком.

	17.2 Рокови и начин подношења захтева
	17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
	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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона.
	17.2.4 У случају подношења Захтева за заштиту права,  Наручилац не може донети одлуку о додели уговора нити закључити уговор за предметну јавну набавку, осим у случају из члана 150 став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015).
	17.2.5 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница или путем електронске поште на адресу: obtender@gmail.com.
	17.2.6 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у пос 
	17.2.7 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из тачке 17.2.6, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
	17.2.8 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 у случајевима наведеним у члану 150  

	17.4 Такса
	17.4.1 Уз поднети захтев у складу са чланом 151. Закона, обавезно се доставља доказ о уплати таксе у складу са чланом 151. став 1. тачка 6. Закона у износу од 60.000,00 динара на жиро-рачун бр. 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, по моделу 97 и поз 

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

	18 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
	18.1 Уговор ће бити достављен понуђачу којем је додељен 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 
	18.2 Уколико одабрани понуђач одбије да закључи уговор, одн. не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се закључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.
	18.3 Ако је у случају из тачке 18.2 због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора
	18.4 Наручилац ће у предметном поступку и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци уколико у року предвиђеном у конкурсној документацији буде поднета само једна понуда (и на нивоу партије у јавној набавци обли 
	18.5 Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење уговора.
	18.6 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предм 
	18.7 Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са постојањем разлога наведеним у члану 82. став 2. тачка 1) до 4) ЗЈН као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама к 


	3a-podizvodjac.doc
	3b-zajednicka.doc
	3-obrazac ponude1.doc
	3-obrazac ponude2.doc
	3-obrazac ponude3.doc
	4-tehnicke kar.doc
	5-model ugovora usluge II.doc
	6-uslovi.doc
	6đ--izjava.doc
	7-izjava nezavisnoj.doc
	8-troskovi pripreme.doc
	ID1.doc

