Специјална болница за рехабилитацију
15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара мале вредности:
Парно конвекцијска пећница са прибором
Специјалне болнице за рехабилитацију

(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца)

Рок за достављање понуда је: 20.02.2014. године до 10:30 часова
Отварање понуда ће се обавити: 20.02.2014. године у 11:00 часова

Фебруар 2014. године

Специјална болница за рехабилитацију
„Бања Ковиљача“

ЈН бр. 2/2014: Парно конвекцијска пећница

Специјална болница за рехабилитацију
Парк 4, 15316 Бања Ковиљача
Редни број јавне набавке: 2/2014
Датум: 11.02..2014. године
Бања Ковиљача

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Парно конвекцијска пећница са прибором
за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију
(шифра: 42990000 – разни уређаји посебне намене)
Специјална болница за рехабилитацију, Парк 4, 15316 Бања Ковиљача, донела је одлуку о
покретању поступка јавне набавке добара мале вредности брoj 6. од 14.01.2014. године, “Једне
парно конвекцијске пећнице са припадајућим прибором“.
У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012). Сходно
донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном конкурсном документацијом,
доставите понуду за:
Испоруку једне парно конвекцијске пећнице са припадајућим прибором, а према
спецификацији дате у прилогу.
Јавна набавка се финансира из средстава Наручиоца.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају
услове из чллана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012, у даљем
тексту: Закона). Испуњеност услова из наведеног члана, Понуђач доказује писменом изјавом да
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава услове из члана 75. Закона о
јавним набавкама.
Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној документацији, кроз
спецификацију минималних техничких карактеристика – Табела обавезних карактеристика.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
достављање понуда.
Понуда се доставља на обрасцима наручиоца са свим потребним подацима о понуђачу.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, и оверена печатом и потписом од стране одговорног
лица.
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Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно
попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и у случају да садржи битне недостатке
због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно таква да понуду није
могуће упоредити је са другим понудама. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању,
исту мора „избелити“, а место исправке мора да парафирати и оверити.
Kритеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.
Јавна набавка је јединствена.
Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на
адресу наручиоца најкасније до 20.02.2014. године до 10:30 часова и то у запечаћеном
омоту.
Понуда примљена после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а
наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета
неблаговремено.
Омот понуде мора бити означен на следећи начин.
Адреса Наручиоца:
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“,
Парк 4, 15316 Бања Ковиљача.
При том, понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:
„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр. 2/2014: „Парно
конвекцијска пећнице са припадајућим прибором за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију“. На полеђини понуде треба да буде читко исписан назив и адреса понуђача,
како би се у складу чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило наручиоцу
да неблаговремену понуду врати неотворену понуђачу.
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, дана
20.02.2014. године, у 11:00 часова, када присутни овлашћени представници понуђача морају
Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да учествују у
поступку отварања понуда.
Лице за контакт и информације:
Данијела Јокић,
тел. 015/895-214
e-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs
Служба за јавне набавке

др Никола Сремчевић
Директор Специјалне болнице за
рехабилитациу
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УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Наручилац,
спроводи поступак за јавну набавку мале вредности добра
– „Парно
конвекцијске пећнице са припадајућим прибором за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију“ у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.

БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац има потребу и спроводи овај поступак јавне набавке да обезбеди припремање хране
за пацијенте и госте објекта Специјалне болнице, како следи у спецификацији - Табела
обавезних карактеристика.
ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА
Понуђач треба да поднесе понуду за добро, према захтеваним карактеристикама са структуром
цене, како је дато обрасцем.
Понуђач, по овом позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом, захтеване податке
и другу документацију Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда несумњиво и
недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве наручиоца.
Да би понуда била прихватљива, поред осталих наведених захтева, мора да буде таква да
понуђачи понуде све артикле из спецификације. Уколико се не понуди било који артикал, таква
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Сматраће се да понуда има битне недостатке и наручилац ће је одбити ако:
1) понуђач не достави све захтеване обрасце, доказе и прилоге из конкурсне
документације;
2) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
3) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
4) понуђач није доставио захтевано средство обезбеђења;
5) је понуђени рок важења понуде или рок извршења посла, другачији од захтеваног;
6) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се саставља
тако што понуђач уписује захтеване податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације.
Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и
недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране
одговорног лица.
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Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану
документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:
1. Образац бр. 1 - Подаци о понуђачу;
2. Образац број 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне
документације;
3. Образац број 3 – Изјава о независној понуди;
4. Образац број 4 – Изјава о спречавању сукоба интереса;
5. Образац број 5 – Изјава о поштовању обавеза;
6. Образац број 6 - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности;
7. Образац број 7 - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне
набавке мале вредности (Ову изјаву попуњавају само подизвођачи, уколико су
ангажовани.);
8. Образац број 8 – Табела захтеваних карактеристика са прилозима који доказују исте;
9. Образац 9 – Структура цене
10. Образац број 10 – Референце понуђача;
11. Образац број 11 – Списак одговорних лица која ће бити задужена за реализацију –
извршење уговора по јавној набавци мале вредности бр. 2/2014;
12. Образац број 12 – Образац понуде: Парно конвекцијска пећница са припадајућим
прибором;
13. Образац број 13 – Модел уговора о испоруци добара – „Парно конвекцијска пећница са
припадајућим прибором“;
14. Образац број 14 – Изјава понуђача о пуштању у рад и обуци корисника, без накнаде.
Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то:
1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА, као и
2. Менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде без
ПДВ са роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума
отварања понуда - у корист наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију.
Бланко соло меницс се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да
достави потврду о захтеву за регистрацију менице или потврду о извршеној регистрацији
достављене менице – копија са сајта НБС.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих
потписа, (оверен од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуде) као и
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оверену копију ОП обрасца (у општини или у суду, не старија од два месеца од дана пријема
позива за достављање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа.
Меница може бити активирана:
 уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем), или ако
 изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала
средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том
случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, ће приликом потписивања уговора
доставити бланко соло меницу са овлашћењем на износ од 10% вредности понуде са ПДВ, са
меничним овлашћењем, са роком важења, најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора,
копијама картона депонованих потписа и ОП обрасцима за лица за која је достављен картон
депонованих потписа (као средство обезбеђења за добро извршење посла). Меница треба да
буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о
регистрацији менице.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок
извршења уговорне обавезе.

Сваки образац понуде мора бити потписан и оверен печатом.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана одређеног за отварања понуде.
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Начин плачања:
Наручилац ће плаћање по овом уговору вршити на следећи начин:
Могуће авансно плађање до вреднсти понуде 30%, уз обавезу понуђача да за авансно плаћање
обезбеди гаранцију банке на цео износ аванса, а остало на 4 једнаке месечне рате по испоруци и
пуштању у рад опреме.
Износ са припадајућим порезом, се исплаћује на основу испостављене фактуре и то према
понуђеним и усвојеним ценама из обрасца.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на
адресу наручиоца најкасније до 20.02.2014. године до 10:30 часова и то у запечаћеном омоту.
Адреса наручиоца:
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“,
Парк 4, 15316 Бања Ковиљача.
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При том, понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:
„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр. 2/2014: „Парно
конвекцијска пећнице са припадајућим прибором за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију“. На полеђини понуде треба да буде читко исписан назив и адреса понуђача,
како би се у складу чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило наручиоцу
да неблаговремену понуду врати неотворену понуђачу.
Отварање понуда извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, истога дана 20.02.2014.
године, у 11:00 часовa, када присутни овлашћени представници понуђача морају Комисији
поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе да учествују у поступку
отварања понуда.
Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а наручилац ће
такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Напомена:
За све друге случајеве, који нису на посебан начин одређени овом конкурсном документацијом,
примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 116/08) и
Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС 50/09), сходно
ситуацији. Уколико је потребно, могуће је умножити понуђене обрасце копирањем или
доставити друге одговарајуће.
РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац може донети одлуку o обустави поступка јавне набавке, уколико настану
објективнии разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач услед
наведеног обустављања поступка.
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Образац број 1

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ
Јавна набавка добра број : 2/2014
Једна парно конвекцијска пећница са припадајућим прибором за потребе Специјалне
болнице за рехабилитацију
Назив Понуђача:
Адреса Понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон за контакт:
Електронска пошта:
Текући рачун предузећа:
Матични број предузећа:
ПИБ предузећа:

Датум:

МП

Потпис одговорног лица
______________________
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Образац број 2

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

(навести назив и адресу понуђача)
Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне документације
за јавну набавку добара број 2/2014, наручиоца Специјална болница за рехабилитацију, 15316
Бања Ковиљача, Парк 4, за „Испоруку једне парно конвекцијске пећнице са
припадајућим прибором“.

Бања Ковиљача, ________2014. године

М.П.
____________________________
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац број 3
На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник“ РС, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(навести назив и адресу понуђача)

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Бања Ковиљача, ________2014. године

М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац број 4

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

(навести назив и адресу понуђача)
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји
сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на
непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да:




представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању понуђачем;
представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела,
односно акција понуђача;
представник наручиоца или са њим повезано лице није запослено или радно ангажовано
код понуђача или са њиме пословно повезано.

Бања Ковиљача, ________2014. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац број 5

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 од
29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

(навести назив и адресу понуђача)
Изричито наведимо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо
имаоци права интелектуалне својине.

Бања Ковиљача, ________2014. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац број 6
На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву:
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности добара број 2/2014 – Испоруку једне парно
конвекцијске пећнице са припадајућим прибором за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију, испуњава све услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
 понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
 понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
 понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Бања Ковиљача, ________2014. године
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
Изабрани понуђач је у обавези да, приликом потписивања Уговора о испоруци добра, достави
на увид оригинал доказе наведене у Обрасцу бр. 6 - Изјава понуђача о испуњавању услова из
чланова 75. И 76. Закона у поступку јавне набавке.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац број 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН бр. 20 - 2013 – Испоруку једне парно
конвекцијске пећнице са припадајућим прибором за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
 подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
 подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Бања Ковиљача, ________2014. године
М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача у име подизвођача и оверена печатом.
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Образац број 8
Табела захтеваних карактеристика са прилозима који доказују исте

1. Parno konvekcijaska pećnica - kapaciteta 20xGN 1/1
R.br.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahtevane minimalne karakteristike
Mediji termičke obrade i – načini delovanja
sa minimum 7 procesa termičke obrade - automatski:
Veliki komadi mesa
Piletina, Riba, Prilozi/povrće, Pečenje, Jela od jaja/poslastice,
Regeneracija (automatski proces regeneracije za tanjirebanket, bife, a la carte,…)
Parnokonvekcijski, ručno podesivi načini rada sa 3 medija
termičke obrade:
Para minimum 130 oC
Vrući vazduh minimum 300 oC
Kombinacija minimum 300 oC
Kontrola vlage minimum 100% vlage - merenje i regulacija
vlage do postotka tačno za svaki proizvod,
Sistem kontrole - visokog kvalitet gotovih proizvoda čak i pri
višim opterećenjima, patentirana pravilna raspodela energije u
unutrašnjosti uređaja
Časovna kontrola vremena termičke obrade za minimum 20
nivo pojedinačno
Minimum 350 programa za programiranje jela sa minimum 12
koraka
Minimum 5 brzina ventilator sa mogućnošću programiranja
Automatski sistem čišćenja sa mimimum 7 programa za
čišćenje I odstranjivanje kamenca iz parogeneratora
Mogućnost dokumentovanja HACCP standard minimum 10
dana sa mogućnošću očitavanja
Minimum 100 servisno dijagnostičkih tačaka sa automatskim
prikazom na displeju
Sonda za merenje unutrašnje temperature proizvoda pri
termičkoj obradi sa minimum 6 tačaka merenja
Minimum 1 integrisani tuš ,za čišćenje I dolivanje vode u jela
Minimum 1 integrisani parogenerator za proizvodnju sveže pare
sa minimum 36 kw
Priključna snaga minimum 37 kw električne energije
Minimum 1 kolica za promenu šarže kapaciteta 20 posuda 1/1
koja u toku termičke obrade ostaju u uređaju
Mogućnost korišćenja u toku termičke obrade posuda GN
1/1,GN ½,GN 2/3,GN 1/3,GN 2/8

Ispunjava
(DA /
NE)
zaokružiti

Način dokazivanja
(oznaka u katalogu,
druga teh.
dokumentacija, sl.)

DA / NE

DA / NE

DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE

Бања Ковиљача, ________2014. године
М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
Заокружити ДА, ако испуњава захтев и доставити доказ, обечежавањем у каталогу или
другој техничкој документацији
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2. Pripadajući pribor
R.br.
1.
2.

3.

4.

5.

6

7
8.

Zahtevane karakteristike
GN posuda 1/1, za grilovanje i pečenje pica
od legure za visoko zagrevanje do 300˚C
GN posuda 1/1 za brzo pečenje sa povijenim
ivicama, dimen. Koje odgovaraju
20xGN1/1,presvučena specijalnom legurom za
brzo pečenje;
GN posuda 1/1 dimenzija, koje odgovaraju
20xGN1/1 (530 h 325 h minimum 60), izrađena
od legure za visoko zagrevanje, presvučena granit
emajlom.
Posuda GN 1/1, pekač za pečenje jaja
Dimenzije koje odgovaraju 20xGN1/1,
Kapacitet minimum 8 udubljenih mesta za
pečenje jaja presvučena specijalnom legurom za
brzo pečenje
Sredstvo za pranje parno konvekcijske pećnice –
tablete
Sadrži: natrijum-hidroksid i dinatrijummetasilikat fosfati мин15 – макс30%,
nejonski surfaktanti < 5%,
pakovanje za isporuku минимум 1/100
Sredstvo za ispiranje parno konvekcijske pećnice
–tablete
Sadrži: jabučnu kiselinu, limunsku kiselinu i
adipinsku kiselinu
Posuda GN 2/1 perforirana za kuvanje
Dimenzije minimum 530x minimum 650
Izrađena od inoksa
Električni uređaj za raspršivanje i nanošenje
tečnog margarina
Napon: 230 V/50 Hz
Snaga :minimum 60 W
Viskoz.kapacit.(max):120 DINsec
Volumen:maksimum700 ml
Kabal dužine: min. 1,5 m
Težina: maksimum1,5 kg (+/- 10 %)

Ispunjava
Način dokazivanja
(DA /
(oznaka u katalogu,
Komada
NE)
druga teh.
zaokružiti
dokumentacija, sl.)
DA / NE

1

DA / NE

5

DA / NE

5

DA / NE

3

DA / NE

3

DA / NE

3

DA / NE

2

DA / NE

1

Бања Ковиљача, ________2014. године
М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
Заокружити ДА, ако испуњава захтев и доставити доказ, обечежавањем у каталогу или
другој техничкој документацији
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Образац број 9
Образац структуре цене

R.br.

1.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Количина
Komada

Опис позиције

Parno konvekcijaska pećnica
kapaciteta 20xGN 1/1
Припадајући прибор

-

GN posuda 1/1, za grilovanje i pečenje pica
od legure za visoko zagrevanje do 300˚C
GN posuda 1/1 za brzo pečenje sa povijenim
ivicama, dimen. Koje odgovaraju
20xGN1/1,presvučena specijalnom legurom za
brzo pečenje;
GN posuda 1/1 dimenzija, koje odgovaraju
20xGN1/1 (530 h 325 h minimum 60), izrađena
od legure za visoko zagrevanje, presvučena
granit emajlom.
Posuda GN 1/1, pekač za pečenje jaja
Dimenzije koje odgovaraju 20xGN1/1,
Kapacitet minimum 8 udubljenih mesta za
pečenje jaja presvučena specijalnom legurom za
brzo pečenje
Sredstvo za pranje parno konvekcijske pećnice –
tablete
Sadrži: natrijum-hidroksid i dinatrijummetasilikat fosfati мин15 – макс30%,
nejonski surfaktanti < 5%,
pakovanje za isporuku минимум 1/100
Sredstvo za ispiranje parno konvekcijske
pećnice –tablete
Sadrži: jabučnu kiselinu, limunsku kiselinu i
adipinsku kiselinu

1

1
5

5

3

3

3

Јединична
цена без
ПДВ

Укупно РСД
без ПДВ

ПДВ
_____ %

Укупно РСД
са ПДВ

Специјална болница за рехабилитацију
„Бања Ковиљача“

2.7.
2.8.

Posuda GN 2/1 perforirana za kuvanje
Dimenzije minimum 530x minimum 650
Izrađena od inoksa
Električni uređaj za raspršivanje i nanošenje
tečnog margarina
Napon: 230 V/50 Hz
Snaga :minimum 60 W
Viskoz.kapacit.(max):120 DINsec
Volumen:maksimum700 ml
Kabal dužine: min. 1,5 m
Težina: maksimum1,5 kg (+/- 10 %)

ЈН бр. 2/2014: Парно конвекцијска пећница

2

1

Укупно РСД
без ПДВ:

Укупно
РСД са
ПДВ:

Бања Ковиљача, ________2014. године
М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац број 10
РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА

Редни
број

Врста услуге

Наручилац

Време вршења
услуге

Контакт особа и
број телефона
наручиоца

Услов за исправност понуде је да је понуђача у периоду од три године које претходе овом
позиву, реализовао најмање три уговора која, по природи набавке, одговарају овој јавној
набавци.
Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци нетачни,
такву понудуће одбити као неисправну.

Бања Ковиљача, ________2014. године

М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача

Специјална болница за рехабилитацију
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ЈН бр. 2/2014: Парно конвекцијска пећница

Образац број 11

СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ –
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2014

Име, презиме и радно место:
1. __________________________ радно место ___________________________
2. __________________________ радно место ___________________________
3. __________________________ радно место ___________________________
(најмање један извршилац)

Бања Ковиљача, ________2014. године

М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача

Уносе се имена лица која ће бити задужена за испоруку, монтажу, пуштање у рад и обуку
корисника.
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Образац број 12
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале
вредности број 2/2014– Парно конвекцијске пећнице са припадајућим прибором за
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, спремни смо да испоручимо наведена добра.
ОБРАЗАЦ
П О Н У Д Е број__________
Парно конвекцијска пећница са припадајућим прибором
Према техничкој спецификацији из прилога, а као у обрасцу структура цене.
Цена за наведена добра даје се као збирна и фиксна до краја испоруке ове јавне набавке.
Цена за наведена добра , а према спецификацији из конкурсне документације и табеле,
Укупна вредност без ПДВ:

РСД

Вредност ПДВ _______%:

РСД

Укупна вредност са ПДВ:

РСД



Важност понуде: 30 дана



Рок испоруке:



Гарантни рок ___________ (не мање од две године)



Начин и рок плаћања: ______________________________________________________

дана ( не дужи од 30 дана од ступања на снагу уговора).

______________________________________________________________________
Начин плаћања:
Могуће авансно плађање до вреднсти понуде 30%, уз обавезу понуђача да за авансно плаћање
обезбеди гаранцију банке на цео износ аванса, а остало на 4 једнаке месечне рате по испоруци и
пуштању у рад опреме.
Износ са припадајућим порезом, се исплаћује на основу испостављене фактуре и то према
понуђеним и усвојеним ценама из Обрасца број 9.

Бања Ковиљача, ________2014. године
М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац број 13

МОДЕЛ УГОВОРА
о испоруци једне парно конвекцијске пећнице са припадајућим прибором,
по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности број 2/2014

Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ:

Специјална болница за рехабилитацију,
Парк 4, 15316 Бања Ковиљача,
коју заступа директор др Никола Сремчевић,
(у даљем тексту: „Наручилац“ )
ПИБ Наручиоца: 101188430

ПОНУЂАЧ:

( у даљем тексту „Испоручилац“)
МБ:______________
ПИБ: __________________
Број рачуна: ____________________________
Наручилац и понуђач заједно констатују:
Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124 од
29.12.2012. године), а на основу позива за набавку добара – Парно конвекцијска пећнице
са припадајућим прибором за потребе наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију,
15316 Бања Ковиљача, Парк број 4, спровео поступак јавне набавке мале вредности;
- да је Испоручилац дана
. године, доставио понуду број _________________ од
____________2014. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац на основу извештаја о стручној оцени понуда број _________ од ______2014.
године, комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео
одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду Испоручиоца број ______________
од ______2014. године и изабрао испоручиоца добара за набавку добара – Парно
конвекцијска пећнице са припадајућим прибором, према понуди коју је доставио из
спроведеног поступка јавне набавке.
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Предмет уговора
Члан 1.
Предмет јавне набавке, односно уговора, је – „набавка добара – једне парно конвекцијске
пећнице са припадајућим прибором за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију", а
према опису из конкурсне документације и спецификације из прилога, Образаца број 9 –
Карактеристике производа са структуром цене.
Уговорена цена
Члан 2.
Уговорене стране су сагласне, да је цена из усвојене Понуде фиксна и не може се мењати до
краја исплате укупне уговорене вредности.
Укупна цена набавке, из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ
износи _____________ динара,
(словима: __________________________________________________________________).
Укупна цена набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ износи
________________ динара,
(словима:__________________________________________________________________).
Према структури која следи:

R.br.
1.
2.

Опис позиције
Parno konvekcijaska pećnica
- kapaciteta 20xGN 1/1
Припадајући прибор

Количина
Komada

Јединична
Укупно РСД
цена без
без ПДВ
ПДВ

Укупно РСД
са ПДВ

1
комплет
Свега:

__________

_____________

У цену су урачунати сви трошкови испоручиоца добара, и даје се као збирна за све позиције из
обрасца број 9.

Начин испоруке
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да ће уговорено добро – опрему, испоручити, инсталирати и пусти у
рад у року од ______ дана (не дуже од 30 дана) на ликацији наручиоца. Испоручилац се
обавезује да ће наручена добра испоручити на адресу наручиоца Бања Ковиљача, Парк бр. 4.
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Начин плаћања
Члан 4.
Наручилац ће добра која су испоручена платити на начин како је наведено у понуди, односно:
Износ са орипадајућим порезом, се исплаћује на основу испостављене фактуре и то према
понуђеним и усвојеним ценама из обрасца 9, уз достављање извештаја и поднетој фактури.
Приликом испостављања фактуре, испоручилац ће се позвати на број уговора и навести ПИБ
испоручиоца добара - добављача и ПИБ наручиоца.
Обавезе уговорних страна
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу испоручи следећа добра:
„парно конвекцијска пећница са припадајућим прибором“ према спецификацији из понуде.
Добра која се испоручују морају испуњавати захтеване карактеристике наведене у Обрасцу број
9 – Карактеристике производа са структуром цене.
Испоручилац се обавезује да испоручена добра инсталира, пусти у рад и изврши обку
корисника.
Испоручилац се обавезује да,
за испоручена добра, достави одговарајућу техничку
документаицју и гаранцију за исправан рад опреме.
Достављање документације о добром извршењу посла
Члан 6.
Испоручилац добара се обавезује да ће наручиоцу, при закључењу уговора, доставити меничну
гаранцију за добро извршење уговора, на износ не мањи од 10% вредности уговора са ПДВ, са
роком важења, 30 дана дужим од рока испоруке опреме.
Уколико испоручилац захтева авансно плаћање, у обавези је да наручиоцу, у року од 10 дана од
потписивања уговора, достави гаранцију банке за захтевани аванс у пуном износу аванса са
ПДВ.
Испоручилац се обавезује да, по извршеној примо предаји опреме, достави меничну гаранцију
за откањање недоататака у гарантном року, у висини од најмање 5% вредности понуде са ПДВ,
и роком важења, најмање 30 дана дужим од периода за који се даје гаранција за испавност
опреме.
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Раскид уговора
Члан 7.
Свака уговорна страна има право на раскид уговора.
Наруцилац има право да раскине уговор уколико Испоручилац добара - добављач начини
грешку и не учини ништа да исту поправи у року од седам дана од дана пријема писменог
упозорења Наручиоца.
Испоручилац добара - добављач има право да раскине уговор уколико наручилац благовремено
не испуни своје обавезе плаћања, и не учини ништа да исто прихвати или испуни у року од
седам дана од дана пријема писменог упозорења Испоручиоца добара - добављача.
Завршне одредбе
Члан 8.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем меничне гаранције за
добро извршење уговора.
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора, извршити
потписивањем анекса уговора.
Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 9.
Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране ће
решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у Ваљеву.
Члан 10.
Уговор је сачињен у три (3) истоветна примерка, од којих су два (2) примерка за Наручиоца, а
један (1) примерак за Испоручиоца.
Уговорене стране:
За испоручиоца - добављача:

За наручиоца:

__________________________
М.П.

Директор

__________________________
М.П.

др Никола Сремчевић,
директор Специјалне болнице за
рехабилитацију
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Образац број 14
Изјава понуђача о пуштању у рад и обуци корисника, без накнаде

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

(навести назив и адресу понуђача)
Обавезујемо се да ћемо приликом испоруке и монтаже опреме, извршити пробни рад и обуку
корисника, према препоруци произвођача, обезбедити овлашћеног сервисера произвођача
машина, који ће извршити бесплатну проверу рада машина.
Све ово без посебне накнаде.

Бања Ковиљача, ________2013. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача
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