
 

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

 

Предмет: Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за јавну набавку мале 

вредности, Набавка опреме за угоститељство за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, 

ЈН број 11/2015.  

  

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“ бр.124/2012), Комисија за јавну набавку Наручиоца, формирана за спровођење 

поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности, објављује следеће: 

 

Обавештење о продужењу рока 

за достављање понуда 

 

 

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, рок за достављање понуда одређен је 

за 23.3.2015. године, до 11:00 часова.  

 

Међутим, одлуком Комисије за јавну набавку наручиоца Специјалне болнице за 

рехабилитацију, учињена је измена конкурсне документације за јавну набавку  у делу који се 

односи на захтев да се приложи образац број 10, који није валидан, обзиром да је наручилац 

грешком унео у конкурсну, и де се плаћање врши до 45 дана. Како је измена и допуна учињена 

осам (8) односно мање дана пре протека рока за подношење понуда, Наручилац обавештава 

заинтересована лица да се рок за достављање понуда: 

 

продужава на 26.3.2015. године у 11:00 часова 

 

Отварање понуда ће се обавити истог дана, у четвртак 26.3.2015. године у 11:30 часова. 

 

 

У Бањи Коваиљачи,  

 

Дана, 20.3.2015. године 

 

Комисија за јанве набавке Наручиоца 

  



  

 

У отвореном поступку јавне набавке – „Опрема за угоститељство за потребе Специјалне 

болнице за рехабилитацију“, ЈН број 11/2015, Наручилац је, у току рока за подношење понуда, 

дана 17.3.2015. године, путем и-мејла, од заинтересованог лица примио питања следеће 
садржине: 

 

Питање број 1 

 „Na strani 8 tenderske dokumetacije tačka 1.2.2 navedeno je da svaki ponuđač mora da ispuni uslove - 

obazne i dodatne, gde se spominje uslov da nije bio u blokadi,na strani 9 tendeske dokumentacije 

takođe se navodi uslov da u polednjih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je objavljen poziv za 

podnošenje ponuda nije bio u blokadi 

Kako u objašnjenju za dokazivanje dodatnih uslova nije navedeno da ponuđač mora da dokaše da 

poslednjih 

6 meseci nije bio u blokadi,naše pitanje je da li taj dokaz mora da se priloži uz ponudu?“ 

 

Одговор на питање број 1 

 

Начин доказивања: 

 

 Извештај о бонитету за претходну 2014. годину, који издаје Агенција за привредне 

регистре (уколико је прибављен), или 

 Потврда пословне или Народне банке Србије да подносилац пријаве није био у блокади 

у претходних 6 месеци од дана упућивања позива за прикупљање пријава (ако није 

садржана у бонитету) 

 Или Биланс стања и Биланс прихода и расхода за претходну 2014. Годину (уколико није 

прибављен Извештај о бонитету). 

Наручилац ће признати и изјаву да пословни рачуни нису били у блокади за последњих 6 

месеци пре објављивања јавног позива. 

С обзиром да је рок за предају завршних рачуна за предузеће 31. Март, наручилац прихвата 

потврду пословне банке или чак и изјаву по овом основу, а све због своје техничке грешке због 

тога што нијејасно навео начине доказивања. 

 

Питање број 2 

 
„U konkursnoj dokumetaciji je priložen obrazac broj 10 kojim ponuđač potvrđuje da će obezbediti 

bankarsku garanciju za povraćaj avansa,a na strani 18 tehničke dokumentacije -NAČIN I USLOVI 

PLAĆANJA je navedeno da se korisnik obavezuje da plaćanje izvrši u roku od 45 dana na osnovu 

ispostavljene fakture 

Naše pitanje je da li je priloženi obrazac broj 10 validan?“ 

 



  

 

Одговор на питање број 2 
 
Приложен образац број 10 није валидан, наручилац је грешком оставио образац из првобитног 

предлога конкурсне документације, те у том погледу се чини измена конкурсне документације, 

где образац број 10 не важи и стоји да је плаћање до 45 дана. 

 
 

Питање број 3 

 
„Da li je prihvatljivo pored zadate dimenzije 750x870/1245x2201 mm da se ponudi mašina čije su 

dimenzije 780x945/1332x2184 mm?“ 

 

Одговор на питање број 3 

 

Наведене димензије у Конкурсној документацији за предметну набавку, односно 

карактеристике односног производа су управо оне које одговарају захтевима Наручиоца, 

односно простору у коме ће уређај бити смештен, као и функцији за коју је производ намењен. 

 

Питање број 4 

 
„Da li je prihvatljivo pored zadate dimenzije korpe 608x672 mm da se ponudi dimenzija korpe 

600x760 mm?“ 

 
Одговор на питање број 4 

 

Наведене димензије у Конкурсној документацији за предметну набавку, односно 

карактеристике односног дела производа су управо оне које одговарају захтевима Наручиоца, 

односно функцији за коју је производ намењен. 

 
 

Дана, 19.3.2015. године 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Комисија за јавне набавке 
  



  

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку 

мале вредности, Бр. 11/2015, Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације јавну набавку мале вредности број 

11/2015 – Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС 

бр. 124/2012), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за спровођење 

поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини следећу: 

 

Измену и допуну  

конкурсне документације  

За јавну набавку мале вредности број 11/2015 – Опрема за угоститељство, за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљаче, за који су Позив за подношење 

понуда и конкурсна документација објављени дана 12.3.2015. године на Порталу јавних набавки 

и ВЕБ страници Наручиоца. Измене и допуне се чине у деловима који се односи на  

количину предмета набаваке из Подцелине 2: Фрижидер, и која износи два (2) комада, 

уместо једног (1) комада. 

и то на следећи начин: 

1. Предмет јавне набавке и обликовање предмета набавке 

Предмет јавне набавке број 11/2015 су набавка и испорука добара - Опреме за угоститељство.  

 

Наручилац препоручује коришћење различитих могућности подношења понуда које дозвољава 

Закон о јавним набавкама, те у том смислу разматрање могућности око подношења заједничке 

понуде или понуде за подизвођачима.  

 

У наставку конкурсне документације, дати су услови које морају испунити сви чланови понуде, 

или подизвођачи, уколико се понуда подноси са подизвођачима  

 

Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:  

 



  

 

39700000- Апарати за домаћинство (електрични апарати) 

 

 

2. Образац цене мења се и сада гласи:  

Образац бр. 5  

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 11/2015 - 

Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи , достављамо понуду са следећеом исказаном ценом:  

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ 

Рб

. 

Опис 

позиције 
Предмет 

Једи

ниц

а 

мер

е 

Набавна 

цена по 

јединици 

предмета 

набавке у 

РСД 

Набавна 

цена у 

РСД 

(укупно) 

Царински 

и остали 

трошкови 

(уколико 

постоје) 

Укупно 

1 
Подцелина 

1 

Машина за 

прање црног 

посуђа 

1 

    

2 
Подцелина 

2 
Фрижидер 2 

    

Укупно предмет јавне набавке, динара без 

ПДВ: 

    

ПДВ:     

Укупно за предмет јавне набавке, динара 

са ПДВ: 

    

 

Датум 

_________________                                       М.П.   Име и презиме овлашћеног лица  

        ______________________________ 

Потпис овлашћеног лица 

        ______________________________ 

 

  



  

 

 

3. Приложени модел уговора мења се у делу који садржи образац структуре цене, чине 

се одређене техничке измене текста, те сада, уз учињене измене, садржи и 

идентичан образац из тачке 5 Измене и допуне конкурсне документације  

Образац бр. 10 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и овери печатом 

и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности 

прихвата.  

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора потребно је 

да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група овластила, 

чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од 

чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме 

потврђују да прихватају све елементе уговора. 

У Г О В О Р 

 

За набавки и испоруку апарата и опреме за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

 

 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ:   Специјална болница за рехабилитацију ,  

    15316 Бања Ковиљача, Парк бр. 4, ПИБ 101188430,  

коју заступа Директор др Никола Сремчевћ,  

( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

и 

ДОБАВЉАЧ:    

 

МБ 



  

 

ПИБ______________, број рачуна___________________, 

кога заступа директор _____________________________  

(у даљем тексту: „Добављач“) 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке добара мале вредности ЈН 

11/2015, Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи; 

- да је Добављач дана  ________________ .2015. године поднео понуду дел. бр. _____________ 
од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је заведена код 
Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај 
податак, која се сматра саставним делом овог уговора, а у скалду са захтеваном техничком 
спецификацијом. 

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број___________ 
  од ________ .2015. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за 
испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка, испорука и пуштање у рад предметних добара, машине за 

прање црног посуђа и фрижидера, у свему према конкурсној документацији и техничким 

захтевима и спецификацијама који су саставни део овог уговора. 

 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 

 

Члан 2. 

Уговорену цену чине:  

Укупна цена набавке добара – након  претходно спроведене јавне набавке из чл. 1. овог 

Уговора, без пореза на додату вредност, у износу 

 

од ___________________________________________________ динара, 

 

-порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 

-Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  

 

(словима:__________________________________________________________________________

___________________динара



  

 

Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна. 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ 

Рб. 
Опис 

позиције 
Предмет 

Јед

ини

ца 

мер

е 

Набавна 

цена по 

јединици 

предмета 

набавке у 

РСД 

Набавна 

цена у 

РСД 

(укупно) 

Царински 

и остали 

трошкови 

(уколико 

постоје) 

Укупно 

1 
Подцелина 

1 

Машина за 

прање црног 

посуђа 

1 

    

2 
Подцелина 

2 
Фрижидер 2 

    

Укупно предмет јавне набавке, динара 

без ПДВ: 

    

ПДВ:     

Укупно за предмет јавне набавке, динара 

са ПДВ: 

    

 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 2. овог 

Уговора бити извршена на следећи начин:  

 

Плаћање ће се вршити у року  не мањем до 30 дана по испостављеном рачуну, а према 

условима из обрасца понуде. 

Члан 5. 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у 

условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

Уговорена цена подразумева: 

Набаваку, испоруку и пуштање у рад предмета јавне набавке, као и одржавање предмета 

набавке у гарантном периоду, а све према спецификацији и садржају достављеном у понуди. 



 

 

РОК 

Члан 6. 

Добављач је у обавези да понуђена добро испоручи у року до ______  (не дужи од 30 дана) дана 

од дана ступања на правну снагу Уговора. 

Уколико Нручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако након 

писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да 

је кашњење у реализацији уговора надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, 

уведе другог Добављача у посао и изврши наплату менице за добро извршење посла. 

 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет 

уговореног првог Добављача. 

Члан 7. 

 

Ако Добављач не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да 

плати Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности 

уговорених добара, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене. 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да: 

- Обезбеди, за рачун Наручиоца, све потребне услове за несметано коришћење добара, 

која ће испоручити, 

- Испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог 

Уговора, 

- Обезбеди одржавање добара које производи и испоручује, у гарантном року и ван њега, а 

све у складу са понудом и захтеваним условима из поступка јавне набавке; 

- Уколико у току гарантног рока, наведеног у понуди,  Наручилац не буде у могућности да 

користи добра због установљене неисправности, Добављач се обавезује да продужи 

гарантни рок (поправка или замена) онолико дана колико је предмет уговора  био ван 

функције због уочених недостатака а у току гарантног рока.   

- Се у року од 48 сати од пријаве неисправности, одазове на позив Наручиоца и да хитно 

приступи поправци добра.  



  

 

- Изврши набавку, испоруку и пуштање у рад добара из предмета  уговора. 

 

Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са 

писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и по 

инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Добављача у 

посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла. 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет 

уговореног Добављача. 

Члан 9. 

Предмет који се набавља, испоручује и пушта у рад, мора бити у сагласности са техничким 

захтевом Наручиоца, одређеним у техничкој спецификацији конкурсне документације, 

условима и законским прописима. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи понуђена добра према 

садржају из понуде. 

Члан 11. 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора 

објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима 

који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај 

Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Добављач 

ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи од момента закључења уговора, као и 

током важења уговора, и да промену документује на прописани начин. 

Члан 12. 

Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У 

случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале 

штете и наплату менице за добро извршење посла. 

Члан 13. 

Добављач је одговоран за исправност и квалитет набављених и испоручених добара  

При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање 

све доказе о квалитету добара. 



  

 

Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке опреме, на локацији Наручиоца. Пријем 

ће се вршити провером количина примљене опреме и докумената - сертификата произвођача и 

уговорене спецификације.  

 

Добра морају бити нова и у прописаном паковању. Ако се установи да је испоручено добро 

оштећено, или одређени део недостаје, Наручилац и Добављач ће то записнички констатовати, а 

уочени недостаци или оштећења, уколико је то могуже, биће отклоњени у року до 7 

календарских дана, од дана сачињавања записника.  

 

За време отклањањања недостатака или оштећења Добављач ће плаћати пенале у складу са 

чланом 7.  Уговора. Уколико уклањање недостатака у захтеваном периоду није могуће, 

Добављач је у обавези да испоручи нови производ, односно јединицу, која је предмет јавне 

набавке, идентичних спецификација и квалитета, у складу са спроведеном јавном набавком.  

 

Квалитативни пријем и примопредаја ће се обавити на месту испоруке код Наручиоца. 

Квалитативни пријем подразумева контролу исправности и проверу техничких карактеристика 

предметних добара која су наведене у техничкој спецификацији.  

 

Све трошкове представника Добављача (стручна лица и друго) при испоруци и пуштању у рад 

(код наручиоца) сносиће Добављач.  

 

Ако су резултати тестова и прегледа у складу са техничким захтевима Наручиоца  саставиће се 

Записник о примопредаји. У случају да испоручена добра не задовољавају  техничке норме и 

услове из Уговора Добављач је дужан да у року од 7 дана отклони све недостатке. За време 

отклањањања недостатака или оштећења Добављач ће плаћати пенале у складу са чланом 7.  

Уговора. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 14. 

Добављач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

бланко меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини 10 % 

од вредности понуде са ПДВ у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без 

протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана рока извршења 

Уговора. 

Добављач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

бланко меницу као средство финансијског обезбеђења на име гаранције за предметни производ. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 

продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен рок 

извршења уговорне обавезе. 

  



  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 15. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за 

реализацију послова из члана 1. овог Уговора. 

Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 

разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора 

 

Члан 17. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да 

реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 18. 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач 

достави Наручиоцу  попуњену меницу за добро извршење посла. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица 

уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

  



  

 

Члан 19. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за 

Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача. 

 

Прилог 1. – Понуда Добављача бр. _____ од ___________ године. 

Прилог 2. – Образац техничких спецификација  

 

 

За Извршиоца: За Наручиоца: 

М.П. 

  

  

М.П. 

  

Директор 
др Никола Сремчевић, 

директор 

 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Дана, 13.3.2015. године 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

Специјална болница за рехабилитацију 

  



  

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку 

мале вредности, Бр. 11/2015, Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације јавну набавку мале вредности број 

11/2015 – Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС 

бр. 124/2012), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за спровођење 

поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини следећу: 

 

Измену и допуну  

конкурсне документације  

За јавну набавку мале вредности број 11/2015 – Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљаче, за који су Позив за подношење понуда и конкурсна 

документација објављени дана 12.3.2015. године на Порталу јавних набавки и ВЕБ страници Наручиоца. 

Измене и допуне се чине у деловима који се односи на  

количину предмета набаваке из Подцелине 2: Фрижидер, и која износи два (2) комада, 

уместо једног (1) комада. 

и то на следећи начин: 

4. Предмет јавне набавке и обликовање предмета набавке 

Предмет јавне набавке број 11/2015 су набавка и испорука добара - Опреме за угоститељство.  

 

Наручилац препоручује коришћење различитих могућности подношења понуда које дозвољава Закон о 

јавним набавкама, те у том смислу разматрање могућности око подношења заједничке понуде или 

понуде за подизвођачима.  

 

У наставку конкурсне документације, дати су услови које морају испунити сви чланови понуде, или 

подизвођачи, уколико се понуда подноси са подизвођачима  

 

Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:  



  

 

 

39700000- Апарати за домаћинство (електрични апарати) 

 

 

5. Образац цене мења се и сада гласи:  

Образац бр. 5  

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 11/2015 - Опрема за 

угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо 

понуду са следећеом исказаном ценом:  

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ 

Рб. Опис позиције Предмет 

Једи

ница 

мере 

Набавна цена 

по јединици 

предмета 

набавке у 

РСД 

Набавна 

цена у РСД 

(укупно) 

Царински и 

остали 

трошкови 

(уколико 

постоје) 

Укупно 

1 Подцелина 1 
Машина за прање 

црног посуђа 
1 

    

2 Подцелина 2 Фрижидер 2 
    

Укупно предмет јавне набавке, динара без ПДВ: 
    

ПДВ:     

Укупно за предмет јавне набавке, динара са ПДВ: 
    

 

Датум 

_________________                                       М.П.   Име и презиме овлашћеног лица  

        ______________________________ 

Потпис овлашћеног лица 

        ______________________________ 

 

  



  

 

 

6. Приложени модел уговора мења се у делу који садржи образац структуре цене, чине 

се одређене техничке измене текста, те сада, уз учињене измене, садржи и 

идентичан образац из тачке 5 Измене и допуне конкурсне документације  

Образац бр. 10 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и овери печатом и 

потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.  

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора потребно је да 

парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група овластила, чиме 

потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од чланова 

групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају 

све елементе уговора. 

У Г О В О Р 

 

За набавки и испоруку апарата и опреме за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

 

 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ:   Специјална болница за рехабилитацију ,  

    15316 Бања Ковиљача, Парк бр. 4, ПИБ 101188430,  

коју заступа Директор др Никола Сремчевћ,  

( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

и 

ДОБАВЉАЧ:    

 

МБ 

ПИБ______________, број рачуна___________________, 

кога заступа директор _____________________________  



  

 

(у даљем тексту: „Добављач“) 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012 - у 

даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке добара мале вредности ЈН 11/2015, Опрема за 

угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи; 

- да је Добављач дана  ___________________ .2015. године поднео понуду дел. бр. _____________ од 

____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је заведена код Наручиоца под 

бројем ______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра 

саставним делом овог уговора, а у скалду са захтеваном техничком спецификацијом. 

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број___________   од 

________ .2015. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за испоруку добара 

захтеваних у конкурсној документацији. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка, испорука и пуштање у рад предметних добара, машине за прање црног 

посуђа и фрижидера, у свему према конкурсној документацији и техничким захтевима и 

спецификацијама који су саставни део овог уговора. 

 

 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 

 

Члан 2. 

Уговорену цену чине:  

Укупна цена набавке добара – након  претходно спроведене јавне набавке из чл. 1. овог Уговора, без 

пореза на додату вредност, у износу 

 

од ___________________________________________________ динара, 

 

-порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 

-Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  

 

(словима:_________________________________________________________________________________

____________динара )



  

 

Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна. 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ 

Рб. 
Опис 

позиције 
Предмет 

Једи

ниц

а 

мере 

Набавна 

цена по 

јединици 

предмета 

набавке у 

РСД 

Набавна 

цена у РСД 

(укупно) 

Царински и 

остали 

трошкови 

(уколико 

постоје) 

Укупно 

1 Подцелина 1 

Машина за 

прање црног 

посуђа 

1 

    

2 Подцелина 2 Фрижидер 2     

Укупно предмет јавне набавке, динара без 

ПДВ: 

    

ПДВ:     

Укупно за предмет јавне набавке, динара са 

ПДВ: 

    

 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 2. овог Уговора 

бити извршена на следећи начин:  

 

Плаћање ће се вршити у року  не мањем до 30 дана по испостављеном рачуну, а према условима из 

обрасца понуде. 

Члан 5. 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима и 

обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

Уговорена цена подразумева: 

Набаваку, испоруку и пуштање у рад предмета јавне набавке, као и одржавање предмета набавке у 

гарантном периоду, а све према спецификацији и садржају достављеном у понуди. 



  

 

 

РОК 

Члан 6. 

Добављач је у обавези да понуђена добро испоручи у року до ______  (не дужи од 30 дана) дана 

од дана ступања на правну снагу Уговора. 

Уколико Нручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако након 

писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да 

је кашњење у реализацији уговора надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, 

уведе другог Добављача у посао и изврши наплату менице за добро извршење посла. 

 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет 

уговореног првог Добављача. 

Члан 7. 

 

Ако Добављач не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да 

плати Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности 

уговорених добара, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене. 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да: 

- Обезбеди, за рачун Наручиоца, све потребне услове за несметано коришћење добара, 

која ће испоручити, 

- Испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог 

Уговора, 

- Обезбеди одржавање добара које производи и испоручује, у гарантном року и ван њега, 

а све у складу са понудом и захтеваним условима из поступка јавне набавке; 

- Уколико у току гарантног рока, наведеног у понуди,  Наручилац не буде у могућности 

да користи добра због установљене неисправности, Добављач се обавезује да продужи 

гарантни рок (поправка или замена) онолико дана колико је предмет уговора  био ван 

функције због уочених недостатака а у току гарантног рока.   

- Се у року од 48 сати од пријаве неисправности, одазове на позив Наручиоца и да хитно 

приступи поправци добра.  

- Изврши набавку, испоруку и пуштање у рад добара из предмета  уговора. 

 

Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу 

са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и по 



  

 

инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Добављача у 

посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла. 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет 

уговореног Добављача. 

Члан 9. 

Предмет који се набавља, испоручује и пушта у рад, мора бити у сагласности са техничким 

захтевом Наручиоца, одређеним у техничкој спецификацији конкурсне документације, 

условима и законским прописима. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи понуђена добра према 

садржају из понуде. 

Члан 11. 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора 

објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима 

који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај 

Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Добављач 

ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи од момента закључења уговора, као и 

током важења уговора, и да промену документује на прописани начин. 

Члан 12. 

Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У 

случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале 

штете и наплату менице за добро извршење посла. 

Члан 13. 

Добављач је одговоран за исправност и квалитет набављених и испоручених добара  

При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање 

све доказе о квалитету добара. 

Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке опреме, на локацији Наручиоца. Пријем 

ће се вршити провером количина примљене опреме и докумената - сертификата произвођача и 

уговорене спецификације.  

 

Добра морају бити нова и у прописаном паковању. Ако се установи да је испоручено добро 

оштећено, или одређени део недостаје, Наручилац и Добављач ће то записнички констатовати, 

а уочени недостаци или оштећења, уколико је то могуже, биће отклоњени у року до 7 

календарских дана, од дана сачињавања записника.  

 



  

 

За време отклањањања недостатака или оштећења Добављач ће плаћати пенале у складу са 

чланом 7.  Уговора. Уколико уклањање недостатака у захтеваном периоду није могуће, 

Добављач је у обавези да испоручи нови производ, односно јединицу, која је предмет јавне 

набавке, идентичних спецификација и квалитета, у складу са спроведеном јавном набавком.  

 

Квалитативни пријем и примопредаја ће се обавити на месту испоруке код Наручиоца. 

Квалитативни пријем подразумева контролу исправности и проверу техничких карактеристика 

предметних добара која су наведене у техничкој спецификацији.  

 

Све трошкове представника Добављача (стручна лица и друго) при испоруци и пуштању у рад 

(код наручиоца) сносиће Добављач.  

 

Ако су резултати тестова и прегледа у складу са техничким захтевима Наручиоца  саставиће се 

Записник о примопредаји. У случају да испоручена добра не задовољавају  техничке норме и 

услове из Уговора Добављач је дужан да у року од 7 дана отклони све недостатке. За време 

отклањањања недостатака или оштећења Добављач ће плаћати пенале у складу са чланом 7.  

Уговора. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 14. 

Добављач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

бланко меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини 10 % 

од вредности понуде са ПДВ у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без 

протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана рока извршења 

Уговора. 

Добављач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

бланко меницу као средство финансијског обезбеђења на име гаранције за предметни 

производ. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 

продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен рок 

извршења уговорне обавезе. 

  



  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 15. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за 

реализацију послова из члана 1. овог Уговора. 

Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 

разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора 

 

Члан 17. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да 

реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 18. 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач 

достави Наручиоцу  попуњену меницу за добро извршење посла. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица 

уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

  



  

 

Члан 19. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за 

Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача. 

 

Прилог 1. – Понуда Добављача бр. _____ од ___________ године. 

Прилог 2. – Образац техничких спецификација  

 

 

За Извршиоца: За Наручиоца: 

М.П. 

  

  

М.П. 

  

Директор 
др Никола Сремчевић, 

директор 

 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Дана, 13.3.2015. године 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

Специјална болница за рехабилитацију 

  



  

 

 

 

У отвореном поступку јавне набавке – „Опрема за угоститељство за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију“, ЈН број 11/2015, Наручилац је, у току рока за 
подношење понуда, дана 17.3.2015. године, путем и-мејла, од заинтересованог лица 
примио питања следеће садржине: 

 

Питање број 1 

 „Да ли може да се врати првобитни начин расписивања јавне набавке по партијама јер 

фрижидери и машине за прање посуђа не спадају у исту групу производа? 

Логично је такву набавку поделити по партијама а не спојити у једну, што није у складу 

да чланом 3 ствав 1 тачка 12) и 35), односно добара да би била у истој партији морају да 

буду истоврсна тј припадају истој групи добара у речнику јавних набавки.“ 

 

 

Одговор на питање број 1 

 

Наручилац сматра да је истоврсност добара одређена, између осталог и на основу 

припадносзи одређеној групи добара која служе намени и одређеној сврси према 

Општем речнику набавки (ОРН). 

Како је законодавац, односно доносилац прописа, пре него што је добра поставио у 

одређене групе, најпре вредновао према својствима и намени, закључак је да их је на 

основу тога и поставио у одређену класификациону групу или подгрупу у оквиру ОРН. 

У складу са практичним тумачењем истоврсности одређених добара у складу са 

Општим речником набавки, узима се да истој групи припадају добра која имају прве 3 

(три) цифре у општој класификацији. Ако такво тумачење узмемо у обзир, логично 

закључујемо да оба уређаја припадају не само истој групи, већ и подгрупи (4 цифре) 

уређаја (39710000 – Електрични апарати за домаћинство). 

Даље, захтевани уређаји се користе на истом месту у сврху описа послова, а све у 

оквиру једне службе Наручиоца – у кухињи. На тај начин, логично закључујемо да им 

је намена и суштинско својство потпуно јасно, па у складу са чланом 3, став 1, тачка 12) 

добра заиста спадају у исту групу и подгрупу. 

Према Закону о јавним набавкама, Наручилац има слободу одређивања целина и 

евентуалних партија, све док је суштински циљ потпуно јасан (наручилац не покушава 

да прибави нешто што не може бити предмет ове јавне набавке, добра су заиста 

истоврсна) и ако ни на који начин не угрожава понуђаче да поднесу одговарајуће 

понуде. Јавна набавка по партијама је могућност, не и обавеза, те у оквиру одређивања 

постоји право и могућност Наручиоца да се изрази о начинима на које ће спровести 

предметни поступак. 

Као апаратима који служе у раду Службе исхране Наручиоца, закључујемо да су и 

један и други уређај, формално и суштински истоврсни уређаји, што даје право да се 

повежу у целину, а све то докле год се не угрожавају права потенцијалних подносилаца 

понуде. 

 

Желећи да, из разлога ефикасности и економичности, добије оба прозвода у истом 

временском року, обзиром на њихову неопходност, те скраћујући време потребно за 

закључивање једног уговора (уместо два уговора и фактички два одвојена процеса у 



  

 

оквиру једне набавке), Наручилац је на овај начин вредновао суштину а не пуку форму, 

и одредио истоврност кроз једну целину у оквиру поступка. Даље, поставивши 

техничку спецификацију и захтеве, и даље је у потпуности обезбеђена конкуренција и 

једнакост свим потенцијалним понуђачима. Наручилац ни на који начин не ограничава 

слободу подношења понуда и удруживања заинтересованих лица, већ напротив 

препоручује удруживање и уметање и трошкова и захтеваних услова које понуђачи 

морају испунити (предности заједничке понуде код вредновања услова). 

Према свему наведеном, Наручилац остаје при одређеном начину расписивања јавне 

набавке.  

 

Дана, 18.3.2015. године 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 



 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку 

мале вредности, Бр. 11/2015, Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације јавну набавку мале вредности број 

11/2015 – Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС 

бр. 124/2012), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за спровођење 

поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини следећу: 

 

Измену и допуну  

конкурсне документације  

За јавну набавку мале вредности број 11/2015 – Опрема за угоститељство, за потребе Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљаче, за који су Позив за подношење понуда и конкурсна 

документација објављени дана 12.3.2015. године на Порталу јавних набавки и ВЕБ страници Наручиоца. 

Измене и допуне се чине у деловима који се односи на  

1. Дефинисање и обликовање предмета јавне набавке;  

2. Захтеване додатне услове и начине њиховог доказивања; 

3. У делу који се односи на формалне обрасце техничких карактеристика; 

4. Образац понуде; 

5.  Образац цене;  

6. Модел уговора о предметној јавној набавци. 

и то на следећи начин: 

1. Предмет јавне набавке и обликовање предмета се мења и гласи 

Предмет јавне набавке број 11/2015 су набавка и испорука добара, електричних апарата за 

домаћинство.  

 

Јавна набaвка је организована као набавка без партија, али Наручилац у предвиђа у оквиру 

целине предметног поступка, две (2) подцелине: 

 

1- Машина за прање посуђа 



  

 

2- Фрижидер 

 

Напомињемо да јавна набавка није обликована по партијама, и да Наручилац захтева 

јединствену понуду и укупну цену за истоврсне уређаје који су предмет јавне набавке. 

Кроз дате табеле и обрасце, понуда треба да се прикаже са појединачно и укупно исказаном 

ценом, али која обухвата све захтеване уређаје из предмета јавне набавке кроз једну укупно 

исказану цену. 

 

Наручилац препоручује коришћење различитих могућности подношења понуда које дозвољава 

Закон о јавним набавкама, те у том смислу разматрање могућности око подношења заједничке 

понуде или понуде за подизвођачима.  

 

У наставку конкурсне документације, дати су услови које морају испунити сви чланови понуде, 

или подизвођачи, уколико се понуда подноси са подизвођачима  

 

Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:  

 

39700000- Апарати за домаћинство (електрични апарати) 

 

2. Захтеване додатне услове и начини њиховог доказивања мењају се и сада гласе: 

 

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 кадровским капацитетом:  

 

Најмање три (3) запослена сервисера овлашћена од стране произвођача машине за прање 

посуђа и један (1) сервисер овлашћен од стране произвођача фрижидера.  

 

Начин доказивања додатног услова: копија сертификата о обучености, копија обрасца М3А и 

М4К 

 

2) Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом: 

 

- Најмање два (2) сервисна возила опремљена лагером резервних делова. Начин доказивања 

додатног услова: копија саобраћајних дозвола и лагер листа резервних делова у возилу, те 

у том смислу 
- најмање 800.000,00 РСД лагера резервних делова за уређаје који су предмет јавне набавке, 

од чега највише 10% вредности лагера резервних делова треба да се односи на захтеване 

фрижидер из подцелине 2. Начин доказивања додатног услова: оверена лагер листа, 

технички лист са тачним шифрама за делове који се упоређују са лагер листом) 



  

 

3) да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом (стручна референца), 

и то  

 

За захтевани предмет јавне набавке- машину за прање посуђа (подцелина 1): 

- најмање 5 продатих, односно испоручених уређаја који су предмет јавне набавке, у 

последњих 5 година. Начин доказивања додатног услова: списак референтих производа, са 

тачним навођењем купца, уз адресу и број телефона за контакт; 

 
за захтеване предмет јавне набавке- фрижидер (подцелина 2): 
- најмање 5 продатих, односно испоручених добара- опреме за домаћинство, из подцелине 2, 

у последњих 5 година. Начин доказивања додатног услова: списак референтих производа, са 

тачним навођењем купца, уз адресу и број телефона за контакт. 

 

4) Гаранције понуђача за достављање понуде: 

 

- Бланко меница за озбиљност понуде; 
- Бланко меница за добро извршење посла, односно гарантни период на понуђена добра. 

 

3. У делу који се односи на формалне обрасце техничких карактеристика 

Наслови табела техничких карактеристика предмета јавне набавке: 

- Наслов у табели  за предмет јавне набавке машину за прање црног посуђа мења се и гласи: 

Подцелина 1 

- Наслов у табели  за предмет јавне набавке машину за прање посуђа мења се и гласи: 

Подцелина 2 

Све остале суштинске техничке карактеристике остају непромењене. 

4. Образац понуде се мења и сада гласи: 

Образац бр. 3  

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 11/2015 - Опрема за 

угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо 

следећу:  

П О Н У Д У 

за предмет јавне набавке 

Комерцијални подаци понуде: 

 



  

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без 

ПДВ-: 
 

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са 

ПДВ-ом 
 

Словима: 
 

2. Рок испоруке је _________ (не дужи од 45) календарских дана од дана ступања на правну снагу 

уговора.  

3. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број 

подизвођача). словима  

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.  

5. Важност понуде износи ____ ( _____________________словима) дана од дана отварања понуда.  

6. Гарантни рок за произведене и испоручени предмете јавне набавке:  

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ (не краћи од 

12 месеци, навести засебно словима за који предмет се даје гаранција и за који временски период)  

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: 

____________________________________ 

 



  

 

5. Образац цене мења се и сада гласи:  

Образац бр. 5  

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 11/2015 - Опрема за 

угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо 

понуду са следећеом исказаном ценом:  

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ 

Рб. Опис позиције Предмет 

Једи

ница 

мере 

Набавна цена 

по јединици 

предмета 

набавке у 

РСД 

Набавна 

цена у РСД 

(укупно) 

Царински и 

остали 

трошкови 

(уколико 

постоје) 

Укупно 

1 Подцелина 1 
Машина за прање 

црног посуђа 
1 

    

2 Подцелина 2 Фрижидер 1 
    

Укупно предмет јавне набавке, динара без ПДВ: 
    

ПДВ:     

Укупно за предмет јавне набавке, динара са ПДВ: 
    

 

Датум 

_________________                                       М.П.   Име и презиме овлашћеног лица  

        ______________________________ 

Потпис овлашћеног лица 

        ______________________________ 

 

  



  

 

 

6. Приложени модел уговора мења се у делу који садржи образац структуре цене, чине 

се одређене техничке измене текста, те сада, уз учињене измене, садржи и 

идентичан образац из тачке 5 Измене и допуне конкурсне документације  

Образац бр. 10 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и овери печатом и 

потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.  

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора потребно је да 

парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група овластила, чиме 

потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од чланова 

групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да 

прихватају све елементе уговора. 

У Г О В О Р 

 

За набавки и испоруку апарата и опреме за угоститељство, за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

 

 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ:   Специјална болница за рехабилитацију ,  

    15316 Бања Ковиљача, Парк бр. 4, ПИБ 101188430,  

коју заступа Директор др Никола Сремчевћ,  

( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

и 

ДОБАВЉАЧ:    

 

МБ 

ПИБ______________, број рачуна___________________, 

кога заступа директор _____________________________  



  

 

(у даљем тексту: „Добављач“) 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012 - 

у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке добара мале вредности ЈН 11/2015, Опрема за 

угоститељство, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи; 

- да је Добављач дана  ___________________ .2015. године поднео понуду дел. бр. _____________ од 

____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је заведена код Наручиоца под 

бројем ______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра 

саставним делом овог уговора, а у скалду са захтеваном техничком спецификацијом. 

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број___________   од 

________ .2015. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за испоруку 

добара захтеваних у конкурсној документацији. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка, испорука и пуштање у рад предметних добара, машине за прање црног 

посуђа и фрижидера, у свему према конкурсној документацији и техничким захтевима и 

спецификацијама који су саставни део овог уговора. 

 

 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 
 

Члан 2. 

Уговорену цену чине:  

Укупна цена набавке добара – након  претходно спроведене јавне набавке из чл. 1. овог Уговора, без 
пореза на додату вредност, у износу 

 

од ___________________________________________________ динара, 

 

-порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 

-Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  

 

(словима:_________________________________________________________________________________

____________динара )



  

 

Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна. 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ 

Рб. 
Опис 

позиције 
Предмет 

Једи

ниц

а 

мере 

Набавна 

цена по 

јединици 

предмета 

набавке у 

РСД 

Набавна 

цена у РСД 

(укупно) 

Царински и 

остали 

трошкови 

(уколико 

постоје) 

Укупно 

1 Подцелина 1 

Машина за 

прање црног 

посуђа 

1 

    

2 Подцелина 2 Фрижидер 1     

Укупно предмет јавне набавке, динара без 

ПДВ: 

    

ПДВ:     

Укупно за предмет јавне набавке, динара са 

ПДВ: 

    

 

 
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 2. овог Уговора 

бити извршена на следећи начин:  

 

Плаћање ће се вршити у року  не мањем до 30 дана по испостављеном рачуну, а према условима из 

обрасца понуде. 

Члан 5. 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима и 

обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

Уговорена цена подразумева: 

Набаваку, испоруку и пуштање у рад предмета јавне набавке, као и одржавање предмета набавке у 

гарантном периоду, а све према спецификацији и садржају достављеном у понуди. 



  

 

 

РОК 

Члан 6. 

Добављач је у обавези да понуђена добро испоручи у року до ______  (не дужи од 30 дана) дана 

од дана ступања на правну снагу Уговора. 

Уколико Нручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако након 

писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да 

је кашњење у реализацији уговора надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе 

другог Добављача у посао и изврши наплату менице за добро извршење посла. 

 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет 

уговореног првог Добављача. 

Члан 7. 

 

Ако Добављач не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да 

плати Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности 

уговорених добара, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене. 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да: 

- Обезбеди, за рачун Наручиоца, све потребне услове за несметано коришћење добара, која 
ће испоручити, 

- Испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог 

Уговора, 

- Обезбеди одржавање добара које производи и испоручује, у гарантном року и ван њега, а 

све у складу са понудом и захтеваним условима из поступка јавне набавке; 

- Уколико у току гарантног рока, наведеног у понуди,  Наручилац не буде у могућности да 

користи добра због установљене неисправности, Добављач се обавезује да продужи 

гарантни рок (поправка или замена) онолико дана колико је предмет уговора  био ван 

функције због уочених недостатака а у току гарантног рока.   

- Се у року од 48 сати од пријаве неисправности, одазове на позив Наручиоца и да хитно 

приступи поправци добра.  

- Изврши набавку, испоруку и пуштање у рад добара из предмета  уговора. 



  

 

 

Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са 

писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и по 

инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Добављача у 

посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла. 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет 

уговореног Добављача. 

Члан 9. 

Предмет који се набавља, испоручује и пушта у рад, мора бити у сагласности са техничким 

захтевом Наручиоца, одређеним у техничкој спецификацији конкурсне документације, условима и 

законским прописима. 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи понуђена добра према 

садржају из понуде. 

Члан 11. 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора 

објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који 

су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај 

Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Добављач ће 

користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова, која наступи од момента закључења уговора, као и током важења 

уговора, и да промену документује на прописани начин. 

Члан 12. 

Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају 

да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и 

наплату менице за добро извршење посла. 

Члан 13. 

Добављач је одговоран за исправност и квалитет набављених и испоручених добара  

При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање све 

доказе о квалитету добара. 



  

 

Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке опреме, на локацији Наручиоца. Пријем 
ће се вршити провером количина примљене опреме и докумената - сертификата произвођача и 
уговорене спецификације.  

 

Добра морају бити нова и у прописаном паковању. Ако се установи да је испоручено добро 

оштећено, или одређени део недостаје, Наручилац и Добављач ће то записнички констатовати, а 

уочени недостаци или оштећења, уколико је то могуже, биће отклоњени у року до 7 календарских 

дана, од дана сачињавања записника.  

 

За време отклањањања недостатака или оштећења Добављач ће плаћати пенале у складу са чланом 

7.  Уговора. Уколико уклањање недостатака у захтеваном периоду није могуће, Добављач је у 

обавези да испоручи нови производ, односно јединицу, која је предмет јавне набавке, идентичних 

спецификација и квалитета, у складу са спроведеном јавном набавком.  

 

Квалитативни пријем и примопредаја ће се обавити на месту испоруке код Наручиоца. 

Квалитативни пријем подразумева контролу исправности и проверу техничких карактеристика 
предметних добара која су наведене у техничкој спецификацији.  

 

Све трошкове представника Добављача (стручна лица и друго) при испоруци и пуштању у рад 
(код наручиоца) сносиће Добављач.  

 

Ако су резултати тестова и прегледа у складу са техничким захтевима Наручиоца  саставиће се 
Записник о примопредаји. У случају да испоручена добра не задовољавају  техничке норме и 
услове из Уговора Добављач је дужан да у року од 7 дана отклони све недостатке. За време 
отклањањања недостатака или оштећења Добављач ће плаћати пенале у складу са чланом 7.  

Уговора. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 14. 

Добављач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

бланко меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини 10 % 

од вредности понуде са ПДВ у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без 

протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана рока извршења 

Уговора. 

Добављач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

бланко меницу као средство финансијског обезбеђења на име гаранције за предметни производ. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 

продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен рок 

извршења уговорне обавезе. 

  



  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 15. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију 

послова из члана 1. овог Уговора. 

Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора 

 

Члан 17. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да 
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 18. 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач 
достави Наручиоцу  попуњену меницу за добро извршење посла. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица 
уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

  



  

 

Члан 19. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за 
Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача. 

 

Прилог 1. – Понуда Добављача бр. _____ од ___________ године. 

Прилог 2. – Образац техничких спецификација  
 

 

За Извршиоца: За Наручиоца: 

М.П. 

  

  

М.П. 

  

Директор 
др Никола Сремчевић, 

директор 

 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Дана, 13.3.2015. године 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

Специјална болница за рехабилитацију 



 

 

 

 

У отвореном поступку јавне набавке – „Опрема за угоститељство за потребе Специјалне 

болнице за рехабилитацију“, ЈН број 11/2015, Наручилац је, у току рока за подношење 
понуда, дана 17.3.2015. године, путем и-мејла, од заинтересованог лица примио питања 
следеће садржине: 

 

Питање број 1 

 „Да ли може да се врати првобитни начин расписивања јавне набавке по партијама јер 

фрижидери и машине за прање посуђа не спадају у исту групу производа? 

Логично је такву набавку поделити по партијама а не спојити у једну, што није у складу да 

чланом 3 ствав 1 тачка 12) и 35), односно добара да би била у истој партији морају да буду 

истоврсна тј припадају истој групи добара у речнику јавних набавки.“ 

 

 

Одговор на питање број 1 

 

Наручилац сматра да је истоврсност добара одређена, између осталог и на основу 

припадносзи одређеној групи добара која служе намени и одређеној сврси према Општем 

речнику набавки (ОРН). 

Како је законодавац, односно доносилац прописа, пре него што је добра поставио у 

одређене групе, најпре вредновао према својствима и намени, закључак је да их је на 

основу тога и поставио у одређену класификациону групу или подгрупу у оквиру ОРН. У 

складу са практичним тумачењем истоврсности одређених добара у складу са Општим 

речником набавки, узима се да истој групи припадају добра која имају прве 3 (три) цифре 

у општој класификацији. Ако такво тумачење узмемо у обзир, логично закључујемо да оба 

уређаја припадају не само истој групи, већ и подгрупи (4 цифре) уређаја (39710000 – 

Електрични апарати за домаћинство). 

Даље, захтевани уређаји се користе на истом месту у сврху описа послова, а све у оквиру 

једне службе Наручиоца – у кухињи. На тај начин, логично закључујемо да им је намена и 

суштинско својство потпуно јасно, па у складу са чланом 3, став 1, тачка 12) добра заиста 

спадају у исту групу и подгрупу. 

Према Закону о јавним набавкама, Наручилац има слободу одређивања целина и 

евентуалних партија, све док је суштински циљ потпуно јасан (наручилац не покушава да 

прибави нешто што не може бити предмет ове јавне набавке, добра су заиста истоврсна) и 

ако ни на који начин не угрожава понуђаче да поднесу одговарајуће понуде. Јавна набавка 

по партијама је могућност, не и обавеза, те у оквиру одређивања постоји право и 

могућност Наручиоца да се изрази о начинима на које ће спровести предметни поступак. 

Као апаратима који служе у раду Службе исхране Наручиоца, закључујемо да су и један и 

други уређај, формално и суштински истоврсни уређаји, што даје право да се повежу у 

целину, а све то докле год се не угрожавају права потенцијалних подносилаца понуде. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Желећи да, из разлога ефикасности и економичности, добије оба прозвода у истом 

временском року, обзиром на њихову неопходност, те скраћујући време потребно за 

закључивање једног уговора (уместо два уговора и фактички два одвојена процеса у 

оквиру једне набавке), Наручилац је на овај начин вредновао суштину а не пуку форму, и 

одредио истоврност кроз једну целину у оквиру поступка. Даље, поставивши техничку 

спецификацију и захтеве, и даље је у потпуности обезбеђена конкуренција и једнакост 

свим потенцијалним понуђачима. Наручилац ни на који начин не ограничава слободу 

подношења понуда и удруживања заинтересованих лица, већ напротив препоручује 

удруживање и уметање и трошкова и захтеваних услова које понуђачи морају испунити 

(предности заједничке понуде код вредновања услова). 

Према свему наведеном, Наручилац остаје при одређеном начину расписивања јавне 

набавке.  

 

Дана, 18.3.2015. године 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Комисија за јавне набавке 

 



 

 

 

 

У отвореном поступку јавне набавке – „Опрема за угоститељство за потребе Специјалне 

болнице за рехабилитацију“, ЈН број 11/2015, Наручилац је, у току рока за подношење 
понуда, дана 17.3.2015. године, путем и-мејла, од заинтересованог лица примио питања 

следеће садржине: 

 

Питање број 1 

 „Na strani 8 tenderske dokumetacije tačka 1.2.2 navedeno je da svaki ponuđač mora da ispuni 

uslove - obazne i dodatne, gde se spominje uslov da nije bio u blokadi,na strani 9 tendeske 

dokumentacije takođe se navodi uslov da u polednjih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je 

objavljen poziv za podnošenje ponuda nije bio u blokadi 

Kako u objašnjenju za dokazivanje dodatnih uslova nije navedeno da ponuđač mora da dokaše da 

poslednjih 

6 meseci nije bio u blokadi,naše pitanje je da li taj dokaz mora da se priloži uz ponudu?“ 

 

Одговор на питање број 1 

 

Начин доказивања: 

 

 Извештај о бонитету за претходну 2014. годину, који издаје Агенција за привредне 

регистре (уколико је прибављен), или 

 Потврда пословне или Народне банке Србије да подносилац пријаве није био у 

блокади у претходних 6 месеци од дана упућивања позива за прикупљање пријава 

(ако није садржана у бонитету) 

 Или Биланс стања и Биланс прихода и расхода за претходну 2014. Годину (уколико 

није прибављен Извештај о бонитету). 

Наручилац ће признати и изјаву да пословни рачуни нису били у блокади за последњих 6 

месеци пре објављивања јавног позива. 

С обзиром да је рок за предају завршних рачуна за предузеће 31. Март, наручилац 

прихвата потврду пословне банке или чак и изјаву по овом основу, а све због своје 

техничке грешке због тога што нијејасно навео начине доказивања. 

 

Питање број 2 

 
„U konkursnoj dokumetaciji je priložen obrazac broj 10 kojim ponuđač potvrđuje da će 

obezbediti bankarsku garanciju za povraćaj avansa,a na strani 18 tehničke dokumentacije -

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA je navedeno da se korisnik obavezuje da plaćanje izvrši u roku 

od 45 dana na osnovu ispostavljene fakture 

Naše pitanje je da li je priloženi obrazac broj 10 validan?“ 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
Одговор на питање број 2 

 
Приложен образац број 10 није валидан, наручилац је грешком оставио образац из 

првобитног предлога конкурсне документације, те у том погледу се чини измена 

конкурсне документације, где образац број 10 не важи и стоји да је плаћање до 45 дана. 

 
 

Питање број 3 

 
„Da li je prihvatljivo pored zadate dimenzije 750x870/1245x2201 mm da se ponudi mašina čije 

su dimenzije 780x945/1332x2184 mm?“ 

 

Одговор на питање број 3 

 

Наведене димензије у Конкурсној документацији за предметну набавку, односно 

карактеристике односног производа су управо оне које одговарају захтевима Наручиоца, 

односно простору у коме ће уређај бити смештен, као и функцији за коју је производ 

намењен. 

 

Питање број 4 

 
„Da li je prihvatljivo pored zadate dimenzije korpe 608x672 mm da se ponudi dimenzija korpe 

600x760 mm?“ 

 
Одговор на питање број 4 

 

Наведене димензије у Конкурсној документацији за предметну набавку, односно 

карактеристике односног дела производа су управо оне које одговарају захтевима 

Наручиоца, односно функцији за коју је производ намењен. 

 
 

Дана, 19.3.2015. године 

 

У Бањи Ковиљачи, 

 

Комисија за јавне набавке 
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