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Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача
Јавна набавка број 28/2015
Услуге хемијског чишћења плочастих
измењивача
На основу чл. 35. ст. 1. тач.1) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 354 од 28.08.2015.
godine и Решења о образовању комисије за јавну набавку 353 од 28.08.2015. године ,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку
Услуге хемијског чишћења плочастих измењивача ЈН бр. 28/2015
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
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Општи подаци о јавној набавци и предмет јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
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Упутство како се доказује испуњеност тих услова
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију
Парк број 4,
15316 Бања Ковиљача
http://www.banjakoviljaca.rs/
Матични број

07122314

Шифра делатности

86.10

ПИБ:

101188430

Текући рачун

840 – 71667 - 79

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда: члан
35 став 1 тачка 1. У претходном спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број
28/2015 добијене су две понуде које су неприхватљиве. У складу са чл.35 ЗЈН спроводи се
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда бр. 28/2015 - набавка
услуге хемијског чишћења плочастих измењивача
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 28/2015 је прибављање услуга хемијског чићења плочастих
измењивача за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Предмет се састоји у пружању услуга хемијског чишћења у периоду од годину дана на
месечном нивоу (Наручилац претпоставља да ће таквих услуга чишћења бити 12 у периоду од
годину дана у објектима Специјалне болнице за рехбилитацију у Бањи Ковиљачи).
Предмет јавне набавке мале вредности су:
1. Услуге хемијског чишћења измењивача за грејање топле минералне воде. Услед великог
издвајања каменца на измењивачима, неопходно је једном месечно хемијски очистити како
би се обезбедило нормално функционисање измењивача, који када је чист прави високе
уштеде енергије.
2. Услуге чишћења топле хигијенске воде, где се од понуђача захтева да два пута годишње
изврши чишћење плочастих измењивача.
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Предмет јавне набавке јесу хемијска чишћења на следећим измењивачима:
- Плочасти измењивач тип ЛСК 1-78, капацитет 832 киловата, где се захтева чишћење једном
месечно;
- Плочасти измењивач тип ТР 260, капацитет 555 киловата, где се захтева чишћење два пута
годишње;
- Плочасти измењивач тип ТР 100-060, капацитет 463 киловата, где се захтева чишћење два
пута годишње;
- Плочасти измењивач тип Ј 360, капацитет 156 киловата, где се захтева чишћење два пута
годишње.
Подношењем понуде, понуђач се обавезује да основни захтев из предмета уговора као и додатне
услуге са истим предметом испуни, односно наручиоцу буде на располагању, а понуђена цена
услуге ће се одређивати у складу са ценом из уговора.
Јавна набaвка је организована као набавка без партија.
Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:
50510000 - Услуге одржавања вентила, пумпи и славина
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Рок за достављање понуда је 23. 9. 2015. у 11:30 часова. Понуде морају да пристигну пре
протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време
упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује
приспеће понуда.
Наручилац ће путем имејла обавестити све понуђаче којима су позиви достављени, о датуму
последње потврде о пријему позива од стране неког од понуђача коме је позив достављен, како
би били обавештени о започињању рока за достављање понуда у преговарачком поступку.
Понуду доставити на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком:
,,Понуда за преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда број 28/2015услуге хемијског чићења плочастих измењивача а потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи – НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом''
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији
„Библиотека“, дана 23. 9. 2015. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који
буду били присутни, морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача
уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована
за присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавне набавке, у
циљу обезбеђивања адекватног простора.
4. Контакт (лице или служба)
Контакт особа за ближе информације: Мирјана Дивнић, Служба за јавне набавке, и-мејл
адреса: javnenabavke@banjakoviljaca.rs.
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II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет се састоји у пружању услуга хемисјког чишћења у периоду од годину дана на
месечном нивоу
Предмет јавне набавке мале вредности су:
1. Услуге хемијског чишћења измењивача за грејање топле минералне воде. Услед великог
издвајања каменца на измењивачима, неопходно је једном месечно хемијски очистити како
би се обезбедило нормално функционисање измењивача, који када је чист прави високе
уштеде енергије.
2. Услуге чишћења топле хигијенске воде, где се од понуђача захтева да два пута годишње
изврши чишћење плочастих измењивача.
Предмет јавне набавке јесу хемијска чишћења на следећим измењивачима:
- Плочасти измењивач тип ЛСК 1-78, капацитет 832 киловата, где се захтева чишћење једном
месечно;
- Плочасти измењивач тип ТР 260, капацитет 555 киловата, где се захтева чишћење два пута
годишње;
- Плочасти измењивач тип ТР 100-060, капацитет 463 киловата, где се захтева чишћење два
пута годишње;
- Плочасти измењивач тип Ј 360, капацитет 156 киловата, где се захтева чишћење два пута
годишње.
Подношењем понуде, понуђач се обавезује да основни захтев из предмета уговора као и додатне
услуге са истим предметом испуни, односно наручиоцу буде на располагању, а понуђена цена
услуге ће се одређивати у складу са ценом из уговора.
Наручилац не спроводи јавну набавку по партијама.
Понуђач је дужан да достави документ на српском језику или енглеском језику (проспект,
каталог, потврду или неки други документ), на основу којег наручилац може да изврши проверу
свих понуђених услова у вези са испуњењем услуге која се пружа. Понуђач може доставити и
линкове ВЕБ страница на којима се налазе захтевани подаци којима се доказују тражени услови.
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III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао да
учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова испуњеност.
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА
Захтевани услови и начини њиховог доказивања:
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона);
Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, из члана 75. став 1. тачка 1. Закона – Доказује се на следећи начин:
А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:
• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног
Привредног суда;
Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:
• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из одговарајућег
регистра

*

Напомена: Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији
јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност овог услова је неопходан
за: понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој понуди.

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1.
тачка 2. Закона);
Доказивање испуњености услова:
Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, прописано потписана и
печатирана, о испуњавању захтеваног услова
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3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона);
Доказивање испуњености услова:
Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, прописано потписана и
печатирана, о испуњавању захтеваног услова

Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (члан 75. став 2. ЗЈН).
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то у погледу
следећих захтева:
1) да понуђач располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом:
Понуђач ће, на позив наручиоца, у року од 6 (шест) сати од позива наручиоца, бити
спреман да уђе у посао који је предмет јавне набавке и уговора, и да исти посао изврши у
ноћним сатима, када измењивачи топлоте нису неопходни за нормално функционисање.
Услов који је захтева, односи се на испуњавање техничког и кадровског капацитета и
обавезује понуђача да на позив наручиоца обезбеди лица и извршење предмета јавне
набавке и уговора (стручна лица која ће извести захтевани посао, одговарајућу апаратуру
и средства).
Начин доказивања додатног услова:
Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, прописано потписана и
печатирана, о испуњавању захтеваног услова.
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2) Да понуђач располаже одговарајућим доказом о извршеним пословима (референце
понуђача)
У том смислу Наручилац захтева да је понуђач код других наручилаца закључио и
успешно извршио најмање 3 урађених послова на чишћењу индустријских и
термоенергетских постројења.
Начин доказивања додатног услова:
- Минимално испуњен образац уговорених послова (најмање 3 уговорена посла са
истим предметом јавне набавке код Наручилаца у складу са Законом о јавним
набавкама), са навођењем назива референтног наручиоца, адресу и контакт, као и
период на који се предметна услуга односила
3) Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
да у последњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда

на Порталу јавних набавки није био у блокади.
Потврда Народне банке Србије (за Правна лица) да понуђач у последњих шест месеци
који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки није био у блокади
Извештај о бонитету БОН-ЈН
Напомена:
Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 6
месеци, није неопходно достављати посебан доказ о блокади.
У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов (да није био у блокади)
доставити за све чланове групе .
4) Гаранције понуђача за достављање понуде:
Бланко меница за озбиљност понуде (за све понуђаче);
Бланко меница за добро извршење посла, односно гарантни период на извршену
услугу (за понуђача којем буде додељен уговор).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем / има у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно,
осим услова да нису били у блокади.
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Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл.
75. став 1. тачке 1) - 4). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и
предузетници, који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој
понуди (Образац 1) јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру
понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.
Услов из члана 75 став 2. ЗЈН, понуђач доказује попуњавањем и оверавањем обрасца изјаве
(образац бр. 11). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
* 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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IV. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу
извештаја Комисије за јавну набавку најповољнија и којем је Одлуком додељен уговор о јавној
набавци, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет (5) дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава
уношење, додавање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (нпр.
повезивање траком јемствеником или слично), у целини и запечаћене, осим оригинал сопствене
бланко менице за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, који може бити
приложен у пластичној фолији.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од
стране одговорног лица понуђача.
Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних институција. Уз понуду понуђач доставља доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. до 4. ЗЈН.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да за подизвођача достави доказе о
испуњености обавезних услова. У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, сваки
понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове испуњавају
заједно, осим услова да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив
за подношење понуда, није био у блокади.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује форма и
облик електронског документа, као и његова копија у штампаној варијанти.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе. Документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране
надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно
привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу
на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога
што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач
може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
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Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора,
односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на
прописани начин.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1.
тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75.
став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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V. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити
непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су доставили понуду. Преговарање
ће се вршити у једној фази.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се на
српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива. Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику,
достави и оверени превод на српски језик од стране судских тумача за предметни страни језик.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду непосредно на писарници Наручиоца или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији наводи назив понуђача,
адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт, како би се у складу са
чланом чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да
неблаговремену понуду врати неотворену Понуђачу. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Неопходно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у јединствену целину
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Рок за достављање понуда је 23.9.2015. године, у 11:30 часова. Понуде морају пристићи пре
протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време
упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује
приспеће понуда.
Понуду доставити на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком:
„Понуда за преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда број
28/2015 – Услуге хемијског чишћења плочастих измењивача за 2015. годину, за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи – НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред
Комисијом“
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији
„Библиотека“, дана 23.9.2015. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који
буду били присутни, морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача
уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована
за присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавне набавке, у
циљу обезбеђивања адекватног простора.
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.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од од отварања понуда, а на основу
Записника о отварању понуда и Извештаја о стручној оцени понуда у предметној јавној
набавци.
Комплетна понуда мора да садржи наведене или тражене обрасце, а понуђач је обавезан да
захтевану документацију достави редоследом и обележи редним бројевима.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се припрема у складу са моделима образаца, који су саставни део Конкурсне
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и
факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим
упутством и упутством датим на самим обрасцима.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити,
потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног
члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из
конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком
наступу.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста,
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз
параф и оверу печатом, и дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које
су потписале образац понуде и печат понуђача.
Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):
- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и
76. ЗЈН, наведене и описане у делу Конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 i 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
*Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл.
75. став 1. тачке 1)-4). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и
предузетници, који су уписана у регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој
понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе
и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.
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ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Не прихвата се понуда са варијантама.
ПРАВНА РЕГУЛАТИВА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким
условима који важе у Републици Србији.
На предметну јавну набавку ће се примењивати:
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним
набавкама („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01, „Сл. гласник“ бр. 30/10);
- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци („Сл. лист
СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр.31/93 „Сл. лист СЦГ“, бр.
1/2003 - Уставна повеља);
- Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке
(„Сл. гласник РС“ бр. 29/13. године и бр. 31/13 године).
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да је ималац права
интелектуалне својине.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на
терет понуђача. Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења,
под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је у
Обрасцу 5 - Изјава о трошковима припреме понуде, навео у укупном износу и структури.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или
путем поште, у затвореној коверти, с тим што се на предњој страни коверте, у коју се пакује
измена или допуна додаје реч „измена“, „допуна“ или „опозив“, а у зависности од тога шта се
у коверти налази.
У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за
рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача: „Измена понуде за јавну набавку добара“,
„Допуна понуде за јавну набавку добара“, или „Опозив понуде за јавну набавку добара“.
Уз наслов који се односи на измену, допуну или опозив, Понуђач мора ставити и назив
предметног поступка: ,,Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда број 28/2015 – Услуге хемијског чишћења плочастих измењивача за 2015. годину,
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“.
ПОНУЂАЧ
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У складу са чланом 87. став 3. ЗЈН, понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који
је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу понуде
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду:
1. самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),
2. са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава
подизвођачу) и
3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку).
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
Уколико понуђач подноси понуду са подиизвођачем / има, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу / има, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити преко
подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу / има не може бити
већи од 50%.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да
понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач са којим је закључен уговор, не може за подизвођача ангажовати лице које није навео
у својој понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла , ракинути уговор и писаним путем обавестити организацију надлежну
за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим је закључен уговор.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
У прилогу Обрасца понуде (Образац 1), група понуђача је дужна да достави споразум којим се
понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1-6 ЗЈН, и то податке о:
- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;
- Понуђачу који ће издати рачун;
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да дате обрасце у конкурсној документацији (изузев изјава датих под кривичном и
материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као
саставни део заједничке понуде.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Корисник се обавезује да ће извршити плаћање испоручених добара у року од 45 дана по свакој
извршеној месечној или другој уговореној испоруци, а на основу испостављених фактура и
отпремница.
Понуђач ће, од дана квантитативног и квалитативног пријема добара који се констатује
Записником о уредном квантитативном пријему и Записником о уредном квалитативном
пријему које потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача добара, доставити документе
којима захтева плаћање, те је након тога могуће извршити уговорену процедуру плаћања.
РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Рок за одазив понуђача мора бити у захтеваном периоду, који наручилац и понуђач- пружалац
услуге уговоре, а према потребама Наручиоца.
С обзиром на важност предмета јавне набавке у раду Специјалне болнице са пацијентима и
корисницима услуга, рок за извршење услуге од стране понуђача не може бити дужи од 6 сати
од подношења захтева наручиоца.
Место пружања услуге је адреса Наручиоца и објекти на којима треба извршити предметну
услугу.
Предмет уговора не може бити пружен на неком другом месту,на некој другој локацији ван
Специјалне болнице за рехабилитацију, већ се то мора учинити у наведеном месту седишта.
Понуђач- пружалац услуге се обавезује да обезбеди сва неопходна добра и уређаје који
представљају материјална добра- објекте за извршење предметне услуге.
Квантитативни и квалитативни пријем
Уколико Наручилац установи да се понуђач не одазива на поив за извршење уговорне обавезе,
наручилац ће заједно са Понуђачем то записнички констатовати. За свако прекорачење рока у
отклањању недостатака приликом пружања услуге, утврђивањем недостатака, наручилац стиче
право на прекид уговора.
У случају да пружалац услуге не задовоља норме и услове из Уговора, Понуђач је дужан да у
року од 7 дана исправи недостатке и у свему учини онаквом каква треба да буде према
захтеваној спецификацији и достављеној понуди. За свако прекорачење рока Понуђач
приликом исправљања пружања услуге, утврђивањем недостатака, наручилац стиче право на
прекид уговора.
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ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити
непосредно након отварања понуда, са свим понуђачима који су доставили понуду. Преговарање
ће се вршити у једној фази, док понуђачи који учествују у поступку преговарања не дају своју
коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отврања понуда и овлашћење за
преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног
гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
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НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. ЗЈН.
Како је у питањупреговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу
са чланом 149. став 3. захтев за заштиту права је благовремен ако је примљен од стране
наручиоца три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Пријем захтева за заштиту права путем елктронске поште сматраће се правовременим радним
данима од 07:00 до 14:00 часова.
У складу са чланом 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно
заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача односно заинтересованог лица,
може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за
јавне набавке, Државна ревизорска институција и јавни правобранилац.
Чланом 149. ЗЈН дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија), а
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за
подношење понуда.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако у истом поступку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или мога знати приликом подношења претходног захтева.
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.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет (5) дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о
поднетом захтеву за заштиту права.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН.
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или
препорученом пошиљком са повратницом.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о
уплати таксе, у износу од 120.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-0000742221843-57, модел:
97, позив на број: 50-016, прималац: Буџет Републике Србије, сврха: Републичка
административна такса, захтев за заштиту права, број јавне набавке: 28/2015.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Страна 19 од 48

Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача
Јавна набавка број 28/2015
Услуге хемијског чишћења плочастих
измењивача

ОБРАСЦИ ПОНУДЕ
Понуда бр._______ од дана __________ за преговарачки поступак са објављивањем позива
за подношење понуда ЈН бр. 28/2015 – Услуге хемијског чишћења плочастих измењивача,
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи

Образац бр. 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особе за контакт:
И – мејл:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашђено за потписивање уговора:

Датум

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
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Образац бр. 2
Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в)
Начин подношења понуде
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
В) Као заједничку понуду

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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Напомена:
Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у
обрасцу бр. 2 потребно је исти копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у
заједничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац бр. 1: „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у обрасцу бр. 2.

Датум

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
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Образац бр. 3
На основу позива за достављање понуда за за преговарачки поступак са објављивањем
позива за подношење понуда ЈН бр. 28/2015 - Услуге хемијског чишћења плочастих
измењивача за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи ,
достављамо следећу:

ПОНУДУ
за предмет јавне набавке
Комерцијални подаци понуде:
Јединична вредност услуге чишћења, изражена у
динарима без ПДВ-:

Словима:
ПДВ:
Словима:
1. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број
подизвођача). словима
2. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
3. Важност понуде износи ____ ( _____________________словима) дана од дана отварања понуда.
Напомена:
 Копирати у потребном броју примерака
 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац
понуде.
Датум
____________________________

М. П.
Име и презиме овлашћеног лица:
____________________________________
Потпис овлашћеног лица:
____________________________________
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Образац бр. 4
На основу позива за достављање понуда за за преговарачки поступак са објављивањем
позива за подношење понуда ЈН бр. 28/2015 - Услуге хемијског чишћења плочастих
измењивача за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, достављамо
следећу:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ:

Цена пружене

Рб.

Предмет

Јединица
мере

услуге по
Набавна цена у РСД
(укупно)
јединици предмета
у РСД

1

Услуга чишћења
плочастог
1 чишћење
измењивача у
минералној води

укупна цена за
минимално 12
планираних
чишћења

2

услуга чишћења
плочастог
измењивача у
топлој
хигијенској води

укупна цена за 8
планираних
чишћења

1 чишћење

Укупно

Укупно без ПДВ
ПДВ
Укупно са ПДВ

Датум

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
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Образац бр. 5
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се
састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења.

Врста трошкова

Износ трошкова

1.

2.

3.

4.

5.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади оправдане
трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе.
Датум

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
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Образац бр. 6
На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 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 преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понуда ЈН бр. 28/2015 - Услуге хемијског чишћења плочастих
измењивача за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи,
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;
− 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;
− Понуђач потврђује да поседује одговарајући технички и кадровски
капацитет за извршење услуге и да ће на позив наручиоца, без обзира на
време, у року од шест сати бити спреман да уђе у посао, и исти уради у
ноћним сатима када измењивачи топлоте нису неопходни за нормално
функционисање.
Бања Ковиљача, ________2015. године
Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
______________________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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Образац бр. 7

ИЗЈАВА О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац
права интелектуалне својине.

Датум

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
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Образац бр. 8

ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.
Потпис овлашћеног лица
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