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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 – у даљем тексту ЗЈН), и члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 186 од 

23.04.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 19 од 23.04.2018. 

године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 

16/2018 – Набавка и монтажа апарата и уређаја за кухињу за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

ʆʇʐʊʀ ʇʆɼɸʎʀ ʆ ɱɸɺʅʆɱ ʅɸɹɸɺʎʀ ʀ ʇʈɽɼʄɽʊʋ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ 

 

ʇʆɼɸʎʀ ʆ ʅɸʈʋʏʀʆʎʋ : 

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 

 

ɺʈʉʊɸ ʇʆʉʊʋʇʂɸ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ ʀ ʇʈʀʄɽʅɸ ɼʈʋɻʀʍ ɿɸʂʆʅɸ:  

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Модел уговора сачињен је у складу са 
Законом о облигационим односима. Уколико постоје одређене нејасноће и елементи које је 
потребно решавати, а нису уређени Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који 
употпуњавају област јавних набавки, примењиваће се одредбе важећег Закона о општем 
управном поступку РС. 

 

ʇʈɽɼʄɽʊ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ  
Предмет јавне набавке број 16/2018 је набавка и монтажа апарата и уређаја за кухињу за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Набавка није обликована по партијама.  

 
ʆʟʥʘʢʝ ʠʟ ʦʧʰʪʝʛ ʨʝʯʥʠʢʘ ʥʘʙʘʚʢʠ: 

39711100 - Фрижидери и замрзивачи 

39711000 – Електрични апарати 

39713100-Машина за прање судова 

http://www.banjakoviljaca.rs/
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ʈʆʂ ɿɸ ɼʆʉʊɸɺɲɸɳɽ ʇʆʅʋɼɸ 
Рок за достављање понуда је 04.05.2018.године у 12:00 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.  

 

Понуду доставити на адресу:  

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

Ăʇʦʥʫʜʘ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʤʘʣʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʜʦʙʘʨʘ ʙʨʦʿ 16/2018 ï ʅʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ 

ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ 

ʂʦʚʠˀʘʯʠ ï ʅɽ ʆʊɺɸʈɸʊʀ ï ʦʪʚʦʨʠʪʠ ʧʨʝʜ ʂʦʤʠʩʠʿʦʤñ 

 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 
„Библиотека“, дана 04.05.2018. године, у 12:30 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.  

 

ʎʀɲ ʇʆʉʊʋʇʂɸ  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

ʃʀʎɽ ɿɸ ʂʆʅʊɸʂʊ  
Контакт особа за ближе информације: Мирјана Дивнић, Служба за јавне набавке, и-мејл 
адреса: nabavkekoviljaca@gmail.com.  

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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ʋʉʃʆɺʀ ɿɸ ʋʏɽʐɴɽ ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ ʀɿ ʏʃ. 75. ʀ 76. ɿɸʂʆʅɸ ʆ 
ɱɸɺʅʀʄ ʅɸɹɸɺʂɸʄɸ (Ăʉʣʫʞʙʝʥʠ ʛʣʘʩʥʠʢ ʈʉñ, ʙʨʦʿ 124/12, 14/15 ʠ 68/15 ʫ ʜʘˀʝʤ 
ʪʝʢʩʪʫ: ɿɱʅ ʠʣʠ ɿɸʂʆʅ) ʠ ʋʇʋʊʉʊɺʆ ʂɸʂʆ ʉɽ ɼʆʂɸɿʋɱɽ ʀʉʇʋɳɽʅʆʉʊ ʊʀʍ 
ʋʉʃʆɺɸ 

 

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.  

 

ʋʉʃʆɺʀ ɿɸ ʋʏɽʐɴɽ ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ ʀɿ ʏʃɸʅɸ 75 ʠ 76 ɿɸʂʆʅɸ 
 

ʆʙʘʚʝʟʥʠ ʫʩʣʦʚʠ ʧʨʝʤʘ ʯʣʥʘʫ 75 ɿʘʢʦʥʘ ʠ ʥʘʯʠʥʠ ˁʠʭʦʚʦʛ ʜʦʢʘʟʠʚʘˁʘ: 

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. ʜʘ ʿʝ ʨʝʛʠʩʪʨʦʚʘʥ ʢʦʜ ʥʘʜʣʝʞʥʦʛ ʦʨʛʘʥʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʫʧʠʩʘʥ ʫ ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ˂ʠ ʨʝʛʠʩʪʘʨ 
(ʯʣʘʥ 75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯʢʘ 1. ɿʘʢʦʥʘ);  

 
ʋʩʣʦʚ ʜʘ ʿʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʨʝʛʠʩʪʨʦʚʘʥ ʢʦʜ ʥʘʜʣʝʞʥʦʛ ʦʨʛʘʥʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʫʧʠʩʘʥ ʫ ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ˂ʠ 
ʨʝʛʠʩʪʘʨ, ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯʢʘ 1. ɿʘʢʦʥʘ ï ɼʦʢʘʟʫʿʝ ʩʝ ʥʘ ʩʣʝʜʝ˂ʠ ʥʘʯʠʥ:  

ɸ) ʇʨʘʚʥʦ ʣʠʮʝ као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног 
Привредног суда;  
 

ɹ) ʇʨʝʜʫʟʝʪʥʠʢ, као понуђач доказује достављањем:  

Ö извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из одговарајућег 
регистра 

Ö 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. ʜʘ ʦʥ ʠ ˁʝʛʦʚ ʟʘʢʦʥʩʢʠ ʟʘʩʪʫʧʥʠʢ ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥ ʟʘ ʥʝʢʦ ʦʜ ʢʨʠʚʠʯʥʠʭ ʜʝʣʘ ʢʘʦ ʯʣʘʥ 
ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʝ ʢʨʠʤʠʥʘʣʥʝ ʛʨʫʧʝ, ʜʘ ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥ ʟʘ ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ ʧʨʠʚʨʝʜʝ, 

ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ, ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʠʤʘˁʘ ʠʣʠ ʜʘʚʘˁʘ ʤʠʪʘ, 

ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʝʚʘʨʝ (ʯʣʘʥ 75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯʢʘ 2. ɿʘʢʦʥʘ); 

 

ɼʦʢʘʟʠʚʘˁʝ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ: 

Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, прописано потписана и 

печатирана, о испуњавању захтеваног услова (Образац број 5) 

3.  ʜʘ ʿʝ ʠʟʤʠʨʠʦ ʜʦʩʧʝʣʝ ʧʦʨʝʟʝ, ʜʦʧʨʠʥʦʩʝ ʠ ʜʨʫʛʝ ʿʘʚʥʝ ʜʘʞʙʠʥʝ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʧʨʦʧʠʩʠʤʘ 
ʈʝʧʫʙʣʠʢʝ ʉʨʙʠʿʝ ʠʣʠ ʩʪʨʘʥʝ ʜʨʞʘʚʝ ʢʘʜʘ ʠʤʘ ʩʝʜʠʰʪʝ ʥʘ ˁʝʥʦʿ ʪʝʨʠʪʦʨʠʿʠ (ʯʣʘʥ 75. 

ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯʢʘ 4. ɿʘʢʦʥʘ);  

 

ɼʦʢʘʟʠʚʘˁʝ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ: 

Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, прописано потписана и 

печатирана, о испуњавању захтеваног услова (Образац број 5) 
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ɼʦʜʘʪʥʠ ʫʩʣʦʚʠ ʧʨʝʤʘ ʯʣaʥʫ 76 ɿʘʢʦʥʘ ʠ ʥʘʯʠʥʠ ˁʠʭʦʚʦʛ ʜʦʢʘʟʠʚʘˁʘ: 

 

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) ʜʘ ʨʘʩʧʦʣʘʞʝ ʜʦʚʦˀʥʠʤ ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʠʤ ʢʘʧʘʮʠʪʝʪʦʤ ʠ ʪʦ ʜʘ: 

¶ Да понуђач у последњих дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био у блокади ни један дан.  

 

ɼʦʢʘʟ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ: 

- Потврда о броју дана ликвидности издата од стране Народне банке Србије или 

упућивањем на интернет страницу где су ти подаци доступни. 

2) ʜʘ ʨʘʩʧʦʣʘʞʝ ʜʦʚʦˀʥʠʤ ʪʝʭʥʠʯʢʠʤ ʠ ʢʘʜʨʦʚʩʢʠʤ ʢʘʧʘʮʠʪʝʪʦʤ ʠ ʪʦ ʜʘ: 

¶ Да понуђач има своју или уговорену сервисну службу - сервис, са минимум једним 

лицем које је завршило обуку/сервисни тренинг од стране прозвођача понуђених 

добара, који је радно ангажован код понуђача или уговорног правног лица у складу са 

Законом о раду (Сл.гласник РС, бр.24/2005,61/2005, 54/ 2009,32/2013,75/2014 и 

13/2017-одлука УС). 

 

ɼʦʢʘʟ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ: 

- Копија важећег сертификата/потврде издата од стране произвођача понуђеног добра за 

сервисну службу – сервис, копија важећег сертификата/потврде произвођача 

понуђеног добра о завршеној обуци/сервисном тренингу, не старији од 2016. године и 

копија уговора о раду или др. у складу са Законом о раду; 

 

¶ Уколико понуђач има уговорену сервисну службу као доказ доставља копију уговора 

са правним лицем за конкретну јавну набавку и копију важећег сертификата/потврде 

од стране произвођача понуђених добара за сервисну службу – сервис тог правног 

лица, копију важећег сертификата/потврде о завршеној обуци/сервисном тренингу од 

стране произвођача понуђених добара, не старији од 2016. године, као и доказ о 

радном ангажовању код уговорног правног лица – копију уговора о раду или др. у 

складу са Законом о раду 

3) ʜʘ ʨʘʩʧʦʣʘʞʝ ʜʦʚʦˀʥʠʤ ʧʦʩʣʦʚʥʠʤ ʢʘʧʘʮʠʪʝʪʦʤ ʠ ʪʦ ʜʘ: 

¶ Да је понуђач у предходне три године (2015., 2016. и 2017.год. ) испоручио и монтирао 

најмање по 1 (једно) понуђено добро из техничке спецификације на ред.броју 1,2,3 и 4.  

 

ɼʦʢʘʟ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ:  
- Списак претходних купаца и локација-објеката где су у претходне три године 

(2015., 2016. и 2017.год.) испоручена и уграђена понуђена добро (захтевана у 

техничкој спецификацији на ред.броју 1,2,3 и 4), на меморандуму понуђача у којем 

треба навести назив претходног купца, локацију-објекат, назив добра, модел, 

произвођача и количину (попуњен, оверен и потписан од стране одговорног лица 

понуђача)  
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- Потврде претходних купаца на обрасцу из конкурсне документације (попуњен, 

оверен и потписан од стране одговорног лица претходноg купца) и копије 

закључених уговора или фактура (образац број 7) 

 

¶ Да понуђач у моменту подношења понуде има успостављен систем менаџмента 

квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008, систем 

управљања заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 

14001:2005/ ISO 14001:2004, систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на 

раду према захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001:2008/OHSAS 18001: 2007 - за 

област сертификације минимум продаја и монтажа професионалне опреме за 

угоститељство.  
 

ɼʦʢʘʟ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ:  

¶ Копија важећих сертификата за систем по захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008/ 

ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005/ ISO 14001:2004 и SRPS OHSAS 18001:2008/ 

OHSAS 18001: 2007 издатих од акредитованих сертификационих тела за захтевану 

област која је под обимом акредитације у моменту подношења понуде  

4. ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ 

¶ Меница банке за озбиљност понуде у висини од 10% од понуђене вредности без ПДВ,  

¶ Меница банке за добро извшење посла (за понуђача ʢʦʿʝʤ ʙʫʜʝ ʜʦʜʝˀʝʥ ʫʛʦʚʦʨ), у 

висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. Меница за добро извршење посла се 

доставља у року од 10 дана по потписивању Уговора 

 

1.2.1 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 

и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

   

1.2.2 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. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. А 

додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

  

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  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. 

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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ɼʆʉʊɸɺɲɸɳɽ ɼʆʂɸɿɸ: 

ɼʦʢʘʟʠ ʦ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ ʤʦʛʫ ʩʝ ʜʦʩʪʘʚˀʘʪʠ ʫ ʥʝʦʚʝʨʝʥʠʤ ʢʦʧʠʿʘʤʘ, 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.  

 
ʇʦʥʫʹʘʯ ʥʠʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʜʦʩʪʘʚˀʘ ʫ ʧʦʥʫʜʠ ʜʦʢʘʟʝ ʢʦʿʠ ʩʫ ʿʘʚʥʦ ʜʦʩʪʫʧʥʠ ʥʘ ʠʥʪʝʨʥʝʪ 
ʩʪʨʘʥʠʮʘʤʘ ʥʘʜʣʝʞʥʠʭ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʿʘ. 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.  

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.  

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.   
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ʊɽʍʅʀʏʂɽ ʂɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɽ - ɺʈʉʊɸ ʀ ʆʇʀʉ ɼʆɹɸʈɸ, ʂʆʃʀʏʀʅɸ, 

ʂɺɸʃʀʊɽʊ , ʅɸʏʀʅ ʉʇʈʆɺʆɫɽɳɸ ʂʆʅʊʈʆʃɽ ʀ ʆɹɽɿɹɽɫʀɺɸɳɸ ɻɸʈɸʅʎʀɱɽ 

ʂɺɸʃʀʊɽʊɸ 

 

Наручилац захтева да предмет јавне набавке буде следећих минималних техничких 

карактеристика: 

ʈ. 
ʙ

ʨ 
ʅʘʟʠʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʘ 

ɱʝʜ. 
ʤʝʨʝ 

ʂʦʣ 

 

ʂʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʝ 

 

1. 2.    3. 4. 5. 
1. 

ʄɸʐʀʅɸ ɿɸ 

ʇʈɸɳɽ 

ʇʆʉʋɫɸ 
ʢʦʤ 1 

Са уграђеним дозатором за средство испирања и средство прања; 

Теоретски капацитет: мин. 60/30/15 корпи/сат – 3 програма прања; Са 

могућношћу прилагођавања програма прања преко параметара; 

Димензије мин. 620x750x1400/до маx. (са отвореном хаубом) 1980 мм; 

Вредност електричне енергије – 400В/3Н-/50-60Хз, осигурач 25А, укупна 

снага прикључка 10,2-13,2кW; Задњи зид од иноx-а;Висина уметања 

посуђа мин. 440 мм, хигијенски носач корпи, величина корпе мин. 

500x500 мм; Запремина танка маx. 36лит; Потребна количина воде за 

испирање маx. 2,5лит; Вишенаменски излаз као интерфејс до екстремних 

уређаја; Термичка блокада за хигијенску безбедност (температура танка 

мин. 60°Ц, температура испирања мин. 85°Ц; Хигијенски резервоари 

израђени дубоким извлачењем са хигијенским грејачима;Уграђена пумпа 

за избацивање воде, пумпа за подизање притиска, сензор цурења; 

Стандардна опрема машине:Елиптична поља прања са специјаним 

геометриским млазницама, четворструки систем филтрирања запљане 

воде (површинско сито, мрежаста корпица, филтер за нафинију нечистоћу 

и усисно сито пумпе),  активно управљање енергијом;Електронско 

управљање са дисплејом кодираним бојама,  програм самопрања, 

показивач недостатка детерџената и средстава за испирање, хауба са 

местом (зубом) за заустављање, аутоматски старт хаубе, ниво шефа 

кухиње је заштићен пин кодом, ниво за сервисера застићен пин кодом,  

интегрисан дневник за грешке; сертификат произвођача ISO 9001:2015 

или одговарајуће, ЦЕ сертификат или одговарајуће; Омекшивач воде –  

интелигентна аутоматика која покреће процес регенерације улошка у 

зависности од стварне и прогнозиране потрошње воде – увек за време 

најниже потрошње; Сразмерна регенерација јоноизмјењивачког улошка 

(зависно од степена потрошње); Робусна конструкција главе је отпорна на 

велика одступања хидрауличког притиска и лошији квалитет воде из 

мреже (нпр. висок ниво механичких нечистоћа, гвожђе, итд.); Дигитални 

панел са ЛЦД екраном; Константна контрола параметара рада јединице; 

Константан приказ протока пречишћене воде; Материјал – резервоар са 

улошком од стаклених влакана, резервоар за со и поклопац од пластике; 

Капацитет протока (мин 1,4 до макс. 8 бара улазног притиска)18 лит/мин 

до 23 лит/мин;  Температура дотока макс. 49°Ц; Начин рада - аутоматска 

регенерација покретана преко електронског контролера са напајањем 

струје 230В; УЛАЗНИ СТО са узвишеном ивицом од мин. 15мм, са 

вођицама за корпу од 500мм и једноделним судопер базеном, димензије 

1200x700x850мм. Израда ИНОX-а, мин. 1мм дебљине, дубоким 

извлачењем; ИЗЛАЗНИ СТО са узвишеном ивицом од мин 15мм, са 



 
Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  16/2018                                  Набавка и монтажа апарата и уређаја за кухињу   

10 

вођицом за корпу од 500мм, димензије 625x700x850мм израда ИНОX, 

мин 1мм дебљине, дубоким извачењем; ТУШ БАТЕРИЈА са славином и 

мешачем воде, која се качи на улазни сто машине; Kорпа за прибор пвц 8-

делна (1 ком), корпа за тањире 6-делна 500x500м ( 1 ком), корпа за 

тањире 8-делна 500x500м ( 1 ком);  

2. 

ɽʃɽʂʊʈʀʏʅʀ 

ʈʆʐʊʀɲ - 

ʈɸɺʅɸ ʍʈʆʄ 

ʇʃʆʏɸ 

 

 

 

 

ʢʦʤ 
1 

 

Кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег лима АИСИ 

304, завршна обрада површина сцотцх брите; горња радна површина мин. 

60 мм и дебљине инокса мин. 1,5 мм са радијусом на предњој страни  

мин. 7 мм; регулационе ногице штелујуће по висини; радна плоча равна - 

тврди хром, израђена од дебље полиране и хромиране челичне плоче мин. 

15 мм, која омогућава високу топлотну проводљивост, равномерно 

загревање и ниску апсорпцију топлине на самој радној површини плоче;                                                                                                    

дим. радне роштиљ плоче мин. 780x510 мм; дугмићи за укључење и 

регулацију температуре, са кућиштем-постељицом, који спречевају 

продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији 

Електрични грејачи смештени под радном плочом, намештени тако да се 

при сервисној интервенцији замењују без одстрањивања топлотне 

заштите; у електрични тококрог, поред радног термостата, уграђен и 

сигурностни осигурач/термостат, који у случају неправилног деловања, 

искључи рад грејача; прекидач и термостат на командној плочи 

монтирани одвојено; на командној табли, поред прекидача налази се 

сигнална сијалица, која се укључи и светли, док су укључени грејачи;                                                                                                                                

испод командне табле, по средини уређаја,на клизачима смештена фиока 

за скупљање вишка масноће; затворена леђа и бочне стране, са крилним 

вратима; прикључна снага 12 кW (+3%), 400В/3Н/АЦ; дим. 800х700х900 

мм; ЦЕ сертификат илио дговарајуће     

3. 

ɽʃɽʂʊʈʀʏʅʀ 

ʐʇʆʈɽʊ ʉɸ 

ʇʋʅʀʄ 

ʇʃʆʏɸʄɸ ʀ 

ɽʃɽʂʊʈʀʏʅʆ

ʄ ʇɽɴʅʀʎʆʄ 

 

ʢʦʤ 3 

Kућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег лима АИСИ 

304, завршна обрада површина сцотцх брите; горња радна површина мин. 

60 мм и дебљине мин. 1,5 мм са радијусом мин. 7 мм на предњој страни; 

на бочним странама радне плоче, отвори за опционо фиксирање 

хигијенске откапне ал-заштитне лајсне; регулационе ногице штелујуће по 

висини; четири пуне грејне плоче 300x300 мм (4 x 2,5 кW ±3%); једна  

електрична пећница дим. мин. 530x530x300 мм, укупне снаге 4,5 кW 

(доњи грејач 3кW + горњи грејач 1,5 кW ±3%); пећница конструкцијски 

изведена да омогућава клизно извлачење према напред, ради лакшег 

приступа грејачима; испод радне површине уграђена посуда за 

сакупљање масноћа, интегрисана у командну плочу; све електричне 

плоче чине једну геометријску раван; размак између грејних плоча мањи 

од 8 мм;Дугмићи за укључење и регулацију температуре, са кућиштем-

постељицом, који спречевају продор просутих течности према 

прекидачима и унутрашњој инсталацији; Пећница са дугметом прекидача 

термостата за регулацију температуре од 50 до 300
0
Ц за доњи грејач + 

дугме прекидача термостата за регулацију температуре од 50 до 300
0
Ц  за 

горњи грејач + дугме укључење/ искључење пећнице;Пећница са 

решетком и плехом од инокса; Водилице плехова у пећници са по мин. 

три клизача и могућношћу скидања; Врата пећнице конструкцијски 

изведена без дихтунг гуме; дим.  800х700х900 мм, прикључна снага 14,5 

кW  (+3%), 400 В/3Н/АЦ, ЦЕ сертификат или одговарајуће 
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4. 

ʌʈʀɾʀɼɽʈ ʉɸ 

ɼɺʆɱɸ ɺʈɸʊɸ 

1400 ʃʀʊ. 

 

 

ʢʦʤ 1 

Израђен од нерђајућег челика AISI 304 (спољашњи и унутрашњи делови); 
Температурни режим 0

0
/+10

0
C; Изолација дебљине мин.75 мм, без 

CFC/HCFC; Реверзибилно вешање врата са задржавањем на мин.100
0 

,  

закључавају се; ручка по целој висини од нерђајућег челика AISI 304; 

заобљени углови; са носачима од нерђајућег челика АISI 304 који се 

скидају; са мин. 3+3 ГН 2/1 и 3+3 пари клизача од нерђајућег челика; 

електронски термостат; систем аутоматског одмрзавања, испаривач 

обнављања изгубљене топлоте, рад на температури од 43
0
C; електронска 

контролна табла; аларм отворених врата, високе и ниске температуре;  
подешавајуће ногице од нерђајућег челика АISI 304; леђа могу бити од 

нерђајућег или галванизованог челика; расхладни гас Р404а; Укупна снага 

максимално 645W, 230V/50Hz; димензије 1500x800x2050 мм (±2%); 

сертификат произвођача ISO 9001:2008 или одговарајуће, CЕ сертификат 

или одговарајуће; 

5. 

ʌʈʀɾʀɼɽʈ ʉɸ 

ɱɽɼʅʀʄ 

ɺʈɸʊʀʄɸ 
350-400 ʃʀʊɸʈɸ 

ʢʦʤ 1 

Температурни режим +2/+8
0
Ц, унутрашње осветљење, термостат, 

изолација мин. 40 мм, статичко хлађење, са мин. четири решеткасте 

полице, промена стране отварања врата, материјал израде фарбани бели 

лим-абс пластика, осим спољног дна и леђа, расхладни гас Р134а, снага 

макс. 190W, напон 230V/50Hz, дим. 600х600х1900 мм (±3%);   
CE сертификат или одговарајуће  

6. ʌʈʀɾʀɼɽʈ ʉɸ 
ʂʆʄʆʈʆʄ ɿɸ 

ɿɸʄʈɿɸɺɸɳɽ 
ʢʦʤ 2 

Енергетска класа мин. А+, боја бела, бруто запремине мин. 95 литара, 

ЛЕД осветљење, минимум 2 стаклене полице подесиве, реверзибилна 

врата, бука макс. 40дБ; дим. максимално 50,1х56х85 мм    

 

Напомена:  

Понуђена добара морају да одговарају обавезним техничким карактеристикама, у супротном 

понуда ће бити неодговарајућа.  

Понуђач је дужан да уз понуду достави документ на српском језику, каталог, проспект, извод 

из каталога или проспекта издат од стране произвођача за понуђена добра, са сликом и 

означеним моделом, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених 

техничких карактеристика. Документ мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица 

понуђача. У случају да понуђач не достави тражена документа или достави документа на 

основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда 

ће се сматрати неодговарајућом. Понуђач је у обавези да уз понуду достави и копије 

сертификата према техничкој спецификацији у супротном понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 
 

ʂʚʘʣʠʪʝʪ : У складу са захтевима из техничке спецификације добара 

Захтев наручиоца у погледу ʛʘʨʘʥʪʥʦʛ ʨʦʢʘ је мин. 2 године:  

Дијагностификовање и отклањање квара на опреми вршиће се на локацији корисника у Бањи 

Ковињачи,  

Резервни делови који се уграђују у току трајања гарантног рока морају бити нови и некоришћени.  

Рок за отклањање недостатака/квара је максимално 24 часа од дана пријаве квара, а уколико се у 

наведеном периоду недостатак/квар не може отклонити понуђач мора наручиоцу обезбедити 

заменски уређај.     

Понуђач је у обавези да уз понуду достави сопствену изјаву којом потврђује захтевано, са наведеним 

називом, моделом, произвођачем понуђеног добра.   
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ʋʇʋʊʉʊɺʆ ʇʆʅʋɫɸʏʀʄɸ ʂɸʂʆ ɼɸ ʉɸʏʀʅɽ ʇʆʅʋɼʋ 
 

ɱʘʚʥʘ ʥʘʙʘʚʢʘ ʤʘʣʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʙʨʦʿ: 16/2018 

 
ɿɸɼɸʊɸʂ ʇʆʅʋɫɸʏɸ 

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду за добра према конкурсној документацији. 

Понуда треба да садржи све податке тражене од стране Наручиоца, изузев података који се 
налазе на одређеним Web страницама (на пример комплетан каталог) и који су без додатних 
захтева јавности доступни на увид, о чему понуђач треба да укаже и упути Наручиоца.  

Све захтеване доказе је неопходно доставити како би се у поступку оцењивања понуда 
несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  

У том смислу, својом понудом понуђач гарантује за квалитет и испоруку производа који је 
предмет јавне набавке. 

 
ʇʆɼɸʎʀ ʆ ɱɽɿʀʂ ʋ ʅɸ ʂʆɱɽʄ ʇʆʅʋɼɸ ʄʆʈɸ ɼɸ ɹʋɼɽ ʉɸʉʊɸɺɲɽʅɸ 

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.  

 

ʇʆɼʅʆʐɽɳɽ ʇʆʅʋɼɽ 
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 04.05.2018. године, у 12:00 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:  

ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʘ ʙʦʣʥʠʮʘ ʟʘ ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ, ʇʘʨʢ ʙʨ. 4, 15316 ɹʘˁʘ ʂʦʚʠˀʘʯʘ, са назнаком: 

Ăʇʦʥʫʜʘ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʤʘʣʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʙʨʦʿ 16/2018 ï ʅʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ 

ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ ʂʦʚʠˀʘʯʠ ï 

ʅɽ ʆʊɺɸʈɸʊʀ ï ʦʪʚʦʨʠʪʠ ʧʨʝʜ ʂʦʤʠʩʠʿʦʤñ 
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ʆʊɺɸʈɸɳɽ ʇʆʅʋɼɸ 
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 
„Библиотека“, дана 04.05.2018. године, у 12:30 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 10 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. 

 

ʅɸʏʀʅ ʅɸ ʂʆɱʀ ʇʆʅʋɼɸ ʄʆʈɸ ɼɸ ɹʋɼɽ ʉɸʏʀɳɽʅɸ  
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  ͙ 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

*ɼʦʢʘʟʝ ʦ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʦʙʘʚʝʟʥʠʭ ʫʩʣʦʚʘ ʟʘ ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʧʨʝʜʤʝʪʥʝ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʠʟ ʯʣ. 
75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯʢʝ 1)-3). ɿɱʅ, ʥʠʩʫ ʫ ʦʙʘʚʝʟʠ ʜʘ ʜʦʩʪʘʚˀʘʿʫ ʧʦʥʫʹʘʯʠ ï ʧʨʘʚʥʘ ʣʠʮʘ ʠ 
ʧʨʝʜʫʟʝʪʥʠʮʠ, ʢʦʿʠ ʩʫ ʫʧʠʩʘʥʘ ʫ ʨʝʛʠʩʪʘʨ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʫ ʢʦʤ ʩʣʫʯʘʿʫ ʿʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʫ ʩʚʦʿʦʿ 
ʧʦʥʫʜʠ ʿʘʩʥʦ ʥʘʚʝʜʝ ʜʘ ʩʝ ʥʘʣʘʟʠ ʫ ʨʝʛʠʩʪʨʫ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʜʘ ʩʝ ʫ ʨʝʛʠʩʪʨʫ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʥʘʣʘʟʝ 
ʠ ʩʚʘʢʠ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ ʠ ʩʚʠ ʯʣʘʥʦʚʠ ʛʨʫʧʝ ʧʦʥʫʹʘʯʘ.   
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ʇʆʅʋɼɸ ʉɸ ɺɸʈʀɱɸʅʊɸʄɸ 

Не прихвата се понуда са варијантама.  

 

ʇʈɸɺʅɸ ʈɽɻʋʃɸʊʀɺɸ ʂʆɱɸ ʉɽ ʇʈʀʄɽɳʋɱɽ ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ʇʈɽɼʄɽʊʅɽ ɱɸɺʅɽ 
ʅɸɹɸɺʂɽ  
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.  

 

ʊʈʆʐʂʆɺʀ ʇʈʀʇʈɽʄɽ ʇʆʅʋɼɽ  
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 4 - Изјава о трошковима 
припреме понуде, навео у укупном износу и структури. 

 

ʅɸʏʀʅ ʀɿʄɽʅɽ, ɼʆʇʋʅɽ ʀ ʆʇʆɿʀɺɸ ʇʆʅʋɼɽ  
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: ,,Јавна набавка мале вредности број 16/2018– ʅʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ 

ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ 
ʂʦʚʠˀʘʯʠñ. 
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ʇʆʅʋɫɸʏ  
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).  

 

ʇʆʅʋɼɸ ʉɸ ʇʆɼʀɿɺʆɫɸʏɽʄ/ʀʄɸ  
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.  

 

ɿɸɱɽɼʅʀʏʂɸ ʇʆʅʋɼɸ  
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. 

 

ʅɸʏʀʅ ʀ ʋʉʃʆɺʀ ʇʃɸɴɸɳɸ 
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана, од дана  испостављања рачуна 

за потрошњу који испоставља понуђач на основу стварно испоручене количине горива, по 

ценама која важи на дан испоруке горива. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

ʈʆʂ ʀ ʄɽʉʊʆ ʀʉʇʆʈʋʂɽ ɼʆɹɸʈɸ  
Испорука добара која су предмет јавне набавке вршиће се на месту Наручиоца у року од не 

дужем од 30 дана од дана потписивања уговора.  

Испорука се врши преузимањем добара од стране овлашћених радника Наручиоца на основу 

Записника о примопредаји добара/пријему добара.  

 

ʅʘʯʠʥ ʩʧʨʦʚʦʹʝˁʘ ʢʦʥʪʨʦʣʝ ʠ ʦʙʝʟʙʝʹʠʚʘˁʘ ʢʚʘʣʠʪʝʪʘ: 

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом 

понудом и техничким стандардима за ову врсту добара. Понуђач гарантује квалитет испоручене 

робе одређен спецификацијом робе. 
 

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног 

трајања уговора. 
 

Успешним техничким пријемом сматра се потпуна техничка усклађеност са захтевима из 

конкурсне документације што потписом потврђују обе уговорне стране. 

 

ɻɸʈɸʅʎʀɱɸ 

Понуђач даје Наручиоцу гаранцију за квалитет добара који су предмет јавне набаке у року од не 

мањем од 24 месеци. 

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и 

установљеним нормативима и стандардима за такву врсту добара.  

Обавезна је пратећа документација, декларација добара са називом производа, саставом, 

начином употребе и одржавања  и називом произвођача. 

 

ʉɽʈɺʀʉʀʈɸɳɽ 

Понуђач се обавезује да обезбеди сервис за добра која су предмет јавне набавке за време 

важења гаранције. 
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ʎɽʅɸ, ɺɸʃʋʊɸ, ʀ ʅɸʏʀʅ ʅɸ ʂʆɱʀ ʄʆʈɸ ɹʀʊʀ ʅɸɺɽɼɽʅɸ ʀ ʀɿʈɸɾɽʅɸ ʎɽʅɸ 
ʋ ʇʆʅʋɼʀ 
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.  

Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене елемента 
критеријума цена узимати вредности без ПДВ. 

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове. Ако 
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 

Цена је фиксна и не може се мењати.Вредности се у поступку јавне набавке исказују у 
динарима, по јединици мере без ПДВ и са ПДВ (РСД).  

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

 
ʅɽʋʆɹʀʏɸɱɽʅʆ ʅʀʉʂɸ ʎɽʅɸ  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац може да одбије понуду због 

неубичајено ниске цене у складу са чланом 92. ЗЈН.  

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно 

одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуд садржи неуобичајену ниску цену, дужан је да од понуђача 

захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

Наручилац је дужан да понуђачу одреди примерен рок за одговор. 
 

ʈʆʂ ɺɸɾɽɳɸ ʇʆʅʋɼɽ  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 

важења понуде на може мењати понуду. 

 
ʇʆɼɸʎʀ ʆ ʅɸɿʀɺʋ, ɸɼʈɽʉʀ ʀ ʀʅʊɽʈʅɽʊ ɸɼʈɽʉʀ ɼʈɾɸɺʅʆɻ ʆʈɻɸʅɸ ʀʃʀ 
ʆʈɻɸʅʀɿɸʎʀɱɽ ɻɼɽ ʉɽ ʄʆɻʋ ɹʃɸɻʆɺʈɽʄɽʅʆ ɼʆɹʀʊʀ ʀʉʇʈɸɺʅʀ ʇʆɼɸʎʀ 
ʆ:  

Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), 

адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством 
Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа 
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 
администрирају ови органи;  

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.merz.gov.rs, адреса Агенције 
за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: 

www.sepa.gov.rs;  

Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22 - 26, Београд, интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs.   

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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ʌʀʅɸʅʉʀɱʉʂʆ ʆɹɽɿɹɽɫɽɳɽ 

Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача – добављача.  

 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  

ɹʃɸʅʂʆ ʉʆʃʆ ʄɽʅʀʎʋ и менично писмо - овлашћење, ʥʘ ʠʤʝ ʦʟʙʠˀʥʦʩʪʠ ʧʦʥʫʜʝ, на 
вредност од најмање 10% укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности до истека 
опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: 

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача.Бланко соло менице 
се доставља у ПВЦ фолији. 
 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да 
достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице 
 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих 
потписа (оверена од банке) као и копију ОП Образаца (овереног од надлежног органа овере) за 
лица за које је доставио картон депонованих потписа.  

 

Меница може бити активирана: 

a) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној 
набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем). 

b) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала 
средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор 
ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

Изабрани понуђач којом је додељен уговор је дужан да у року од 10 дана од стушања рока за 
потписивање уговора достави: 

 

ɹʃɸʅʂʆ ʉʆʃʆ ʄɽʅʀʎʋ ʠ ʤʝʥʠʯʥʦ ʧʠʩʤʦ - ʦʚʣʘʰ˂ʝˁʝ ʟʘ ʜʦʙʨʦ ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʧʦʩʣʘ, 

ʦʜʥʦʩʥʦ ʟʘ ʛʘʨʘʥʪʥʠ ʧʝʨʠʦʜ ʜʦʙʘʨʘ, на вредност од најмање 10% укупне вредности понуде 
без ПДВ са роком важности до истека гаранције за испоручена добра, односно, најмање 30 

дана од датума истека гаранције - у корист Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, 

Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача. 

 
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији 
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да 
достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице 
 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих 
потписа (оверена од банке) као и копију ОП Образаца (овереног од надлежног органа овере) за 
лица за које је доставио картон депонованих потписа.  

 
Меница може бити активирана: 

a) ако се установи да уговорна страна није извршила уговорене обавезе у складу са 
техничким захтевима и обавезама из конкурсне документације, поднете понуде и 
потписаног уговора 
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b) ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен 
рок извршења уговорне обавезе. 

 
ɼʆɼɸʊʅɽ ʀʅʌʆʈʄɸʎʀɱɽ 
У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, заинтересовано лице може у писаном облику тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно путем 
поште, електронске поште или факсом. 

 
Адреса: Специјална болница за рехабилитацију, Парк број 4, 15316 Бања Ковиљача,  Служба за 
јавне набавке 

Адреса електронске пошта на коју је могуће упутити захтев за појашњењем или добити 
додатна објашњења или информације: nabavkekoviljaca@gmail.com. 

  

Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у року од 3 (три) дана 
од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима и истовремено 
ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  

 

ʂʆʄʋʅʀʂɸʎʀɱɸ ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ  
У складу са чланом 20. ЗЈН, комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем 
послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске поште или 
факсом.  

Заинтересовано лице или понуђач може се обратити путем телефона само у вези информација 
и података који се односе на Наручиоца, на број телефона који је истакнут на ВЕБ страници у 
оквиру Портала јавних набавки, где је и објављен позив за подношење понуда и конкурсна 
документација у предметном поступку, а у засебном одељку са крајње десне стране, који 
садржи основне податке о Наручиоцу.  

 

ʀɿʄɽʅɽ ʀ ɼʆʇʋʅɽ ʂʆʅʂʋʈʉʅɽ ɼʆʂʋʄɽʅʊɸʎʀɱɽ  
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 
ʄʆɼɽʃ ʋɻʆɺʆʈɸ  
Модел уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да прихвата 
све елементе модела уговора за партију за коју подноси понуду. 

 

ʇʆɺɽʈɲʀɺʆʉʊ ʇʆʅʋɼɽ  
Наручилац је дужан да:  

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди;  

mailto:nabavkekoviljaca@gmail.com
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу 
великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако 
се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити 
подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у 
складу са чланом 14. ЗЈН.  

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.  

3. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда.  

 

ʇʆʉʊʋʇɸʂ ʆʊɺɸʈɸɳɸ ʇʆʅʋɼɸ  
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У 
записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. ЗЈН. Записник о отварању 
понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и 
присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.  

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од три (3) дана од дана јавног отварања понуда.  

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће 
се отварати и биће враћена подносиоцу.  

 

ʈɸɿʃʆɿʀ ɿɹʆɻ ʂʆɱʀʍ ʇʆʅʋɼɸ ʄʆɾɽ ɹʀʊʀ ʆɼɹʀɱɽʅɸ  
Наручилац ће одбити понуду ако :  

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

Комисија за јавну набавку наручиоца, разматраће само понуде које су благовремено предате.  

Наручилац ће у складу са чланом 82. ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач 
у претходне три године у поступку јавне набавке:  

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;  

2. учинио повреду конкуренције;  

3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4. одбио да достави доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао.  

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године. 
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Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке, су:  

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2. исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4. рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року;  

5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

7. писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података 
наведених у понуди;  

8. писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор 
о јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише уговор, након 
што му је уговор у поступку јавне набавке додељен.  

9. писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског 
обезбеђења;  

10. писана исправа којом се потврђује да су наручилац и понуђач у судском или 
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних 
набавки или по основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним 
набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку 
другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за 
јавне набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу.  

 

ʂʈʀʊɽʈʀɱʋʄ ɿɸ ɼʆɼɽʃʋ ʋɻʆɺʆʈɸ 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Наручилац ће применити критеријум за доделу уговора и вредновати понуде за које, након 

прегледа, утврди да су одговарајуће, прихватљиве и не садрже битне недостатке због којих могу 

бити одбијене. 
 

ʈɽɿɽʈɺʅʀ ɽʃɽʄɽʅʊʀ ʂʈʀʊɽʈʀɱʋʄɸ 
Уколико две или више понуда буду имале исту цену уговор ће бити додељен оном понуђачу 

који у својој понуди краћи рок испоруке.  

Уколико две или више понуда буду имале исти рок испоруке, уговор ће бити додељен оном 

понуђачу који је понудио дужи период гаранције. 
  



 
Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  16/2018                                  Набавка и монтажа апарата и уређаја за кухињу   

22 

 

ɼʆɼɸʊʅɸ ʆɹɱɸʐɳɽɳɸ, ʂʆʅʊʈʆʃɸ ʀ ɼʆʇʋʐʊɽʅɽ ʀʉʇʈɸɺʂɽ  
Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава. 

Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача.  
 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 
је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом или прихватљивом.  
 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  
 

Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких референци  наручилац ће 
понуђачу одредити примерени рок од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или 
разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна 
појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом 
вредновања понуда. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике 
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са 
исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

ɼʆʅʆʐɽɳɽ ʆɼʃʋʂɽ ʋ ɺɽɿʀ ʉɸ ʆɺʆʄ ɱɸɺʅʆʄ ʅɸɹɸɺʂʆʄ  
Наручилац ће, у складу са чланом 108. ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, 

донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 10 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка на 
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о 
обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у 
припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне 
захтев. 

 

ɿɸʐʊʀʊɸ ʇʈɸɺɸ ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ  
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. ЗЈН. 

Како је у питању поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 149. став 3. 

захтев за заштиту права је благовремен ако ȍǫ примљен од стране наручиоца три (3) дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
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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.  

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 60.000,00 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: 16/2018.  
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ʈʆʂ ɿɸ ɿɸʂɲʋʏɽɳɽ ʋɻʆɺʆʈɸ ʀ ʆɹɸɺɽʐʊɽɳɽ ʆ ɿɸʂɲʋʏɽʅʆʄ ʋɻʆɺʆʈʋ  
Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. став 6 ЗЈН, наручилац у складу са чланом 113. ЗЈН закључује уговор о 
јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права.  

 

Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са 
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

 

ʆɹɱɸɺɲʀɺɸɳɽ ʆɹɸɺɽʐʊɽɳɸ  
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка 
јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет (5) дана од дана закључења уговора 
односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.   
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ʆʙʨʘʟʘʮ ʙʨʦʿ 1 

 

ʆɹʈɸʉʎʀ ʇʆʅʋɼɽ 
 

ʇʦʥʫʜʘ ʙʨ._______ ʦʜ ʜʘʥʘ __________ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʤʘʣʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ɱʅ ʙʨ. 16/2018 ï 

ʅʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ 

ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ ʂʦʚʠˀʘʯʠ 

 
 

ʇʆɼɸʎʀ ʆ ʇʆʅʋɫɸʏʋ 

ʅʘʟʠʚ ʧʦʥʫʹʘʯʘ:  

ɸʜʨʝʩʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ:  

ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  

ʀ ï ʤʝʿʣ:  

ʊʝʣʝʬʦʥ:  

ʊʝʣʝʬʘʢʩ:  

ʇʦʨʝʩʢʠ ʙʨʦʿ ʧʦʥʫʹʘʯʘ (ʇʀɹ):  

ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ ʧʦʥʫʹʘʯʘ:  

ʐʠʬʨʘ ʜʝʣʘʪʥʦʩʪʠ:  

ʅʘʟʠʚ ʙʘʥʢʝ ʠ ʙʨʦʿ ʨʘʯʫʥʘ:  

ʃʠʮʝ ʦʚʣʘʰʹʝʥʦ ʟʘ ʧʦʪʧʠʩʠʚʘˁʝ ʫʛʦʚʦʨʘ:  

 
 

 

ͩΔΧΨΠ  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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ʆʙʨʘʟʘʮ ʙʨ. 2 

 

ʇʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠʤ: ʟʘʦʢʨʫʞʠʪʠ ʥʘʯʠʥ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ʠ ʫʧʠʩʘʪʠ ʧʦʜʘʪʢʝ ʧʦʜ ʙ) ʠ ʚ) 

ʅʘʯʠʥ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ  

ɸ) ʉʘʤʦʩʪʘʣʥʦ 

ɹ) ʉʘ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝʤ 

1) ʅʘʟʠʚ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ:  

 ɸʜʨʝʩʘ:  

 ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ:  

 ʇʦʨʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʠ ʙʨʦʿ:  

 ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  

 
ʇʨʦʮʝʥʘʪ ʫʢʫʧʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʥʘʙʘʚʢʝ ʢʦʿʠ 

˂ʝ ʠʟʚʨʰʠʪʠ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ: 

 

 
ɼʝʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʥʘʙʘʚʢʝ ʢʦʿʠ ˂ʝ ʠʟʚʨʰʠʪʠ 

ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ: 

 

ɺ) ʂʘʦ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʫ ʧʦʥʫʜʫ 

1) ʅʘʟʠʚ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʫ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ:  

 ɸʜʨʝʩʘ:  

 ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ:  

 ʇʦʨʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʠ ʙʨʦʿ:  

 ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  
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ʅʘʧʦʤʝʥʘ:  

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.  

 

 

 

ͩΔΧΨΠ  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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ʆʙʨʘʟʘʮ ʙʨ. 3 

 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 16/2018 -  

ʅʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ 

ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ ʂʦʚʠˀʘʯʠ , ʜʦʩʪʘʚˀʘʤʦ ʩʣʝʜʝ˂ʫ:                                              

 

ʇ ʆ ʅ ʋ ɼ ʋ 
 

Редни 

број 
Назив артикла 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена РСД, 

без ПДВ 

1.  Машина за прање посуђа  ком. 1  

2.  Електрични роштиљ равна хром плоча ком. 1  

3.  
Електрочни шпорети са пуним плочама и 

електричном пећницом 
ком. 3 

 

4.  Фрижидер са двоја врата од 1400 лит.  ком 1  

5.  
Фрижидери са једним вратима од 

 350-400лит 
ком. 1 

 

6.  Фрижидер са комором за замрзавање ком. 2  

 ʋʂʋʇʅɸ ʎɽʅɸ ɹɽɿ ʇɼɺ-ɸ  

 ʇɼɺ  

 ʋʂʋʇʅɸ ʎɽʅɸ ʉɸ ʇɼɺ-ʦʤ  

 

1. Рок испоруке апарате  и уређаје је _____ (не дужи од 30 од дана потписивања и закључивања 

уговора).  
2. Период гаранције  _________________ месеци (не мањем од  24 месеци) 
3. Сервисирање за време  важења гаранције.  
4. Рок плаћања је ________ дана (не може краћи од 30 дана ни дуже од 45 дана) од дана 

испостављања рачуна. 
5. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број 

подизвођача). словима  

6. Важност понуде износи ____  дана (минимум 30 дана) од дана отварања понуда.  

 

Напомена:  

¶ Понуђач треба да попуни све артикле из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
неприхватљива. 

¶ Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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 одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

ͩΔΧΨΠ  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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ʊʈʆʐʂʆɺʀ ʇʈʀʇʈɽʄɽ ʇʆʅʋɼɽ 

 

 

ʋ ʦʚʦʤ ʦʙʨʘʩʮʫ ʧʦʥʫʹʘʯ ʤʦʞʝ ʜʘ ʠʩʢʘʞʝ ʪʨʦʰʢʦʚʝ ʧʨʠʧʨʝʤʝ ʧʦʥʫʜʝ ʢʦʿʠ ʩʝ ʩʘʩʪʦʿʝ ʦʜ 

ʪʨʦʰʢʦʚʘ ʧʨʠʙʘʚˀʘˁʘ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ. 

 

  

ɺʨʩʪʘ ʪʨʦʰʢʦʚʘ 

 

ʀʟʥʦʩ ʪʨʦʰʢʦʚʘ 

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. 

 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʟʘʜʨʞʘʚʘ ʧʨʘʚʦ ʜʘ ʠʟʚʨʰʠ ʢʦʥʪʨʦʣʫ ʠʟʢʘʟʘʥʠʭ ʪʨʦʰʢʦʚʘ ʫʚʠʜʦʤ ʫ ʬʘʢʪʫʨʝ ʠ ʜʨʫʛʝ 

ʨʝʣʝʚʘʥʪʥʝ ʜʦʢʘʟʝ. 

 

ͩΔΧΨΠ  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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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:  

 

ʀɿɱɸɺɸ ʇʆʅʋɫɸʏɸ 

ʆ ʀʉʇʋɳɸɺɸɳʋ ʋʉʃʆɺɸ ʀɿ ʏʃɸʅʆɺɸ 75. ʀ 76. ɿɸʂʆʅɸ ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ɱɸɺʅɽ 

ʅɸɹɸɺʂɽ ʄɸʃɽ ɺʈɽɼʅʆʉʊʀ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[ʥʘʚʝʩʪʠ ʥʘʟʠʚ ʧʦʥʫʹʘʯʘ] у 

поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 16/2018- ʅʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ ʫʨʝʹʘʿʘ 

ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ ʂʦʚʠˀʘʯʠ, 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 (ʠʣʠ ʩʪʨʘʥʝ ʜʨʞʘʚʝ ʢʘʜʘ ʠʤʘ ʩʝʜʠʰʪʝ ʥʘ ˁʝʥʦʿ 

ʪʝʨʠʪʦʨʠʿʠ); 

− понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 

забрану обављања делатност која је на снази у време подношења понуда. 

 

Бања Ковиљача, ________2018. године 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________   

 

Напомена:  

ʋʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠ ʛʨʫʧʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʠʟʿʘʚʘ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ ʧʦʪʧʠʩʘʥʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ 

ʣʠʮʘ ʩʚʘʢʦʛ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʠʟ ʛʨʫʧʝ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʠ ʦʚʝʨʝʥʘ ʧʝʯʘʪʦʤ 
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ʀɿɱɸɺɽ ʆ ʅɽɿɸɺʀʉʅʆɱ ʇʆʅʋɼʀ 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

 

 

 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

ʀɿɱɸɺɸ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

ͩΔΧΨΠ  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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ʇʆʊɺʈɼɸ ʇʈɽʊʍʆɼʅʆɻ ʂʋʇʎɸ 

 

 

ʅʘʟʠʚ ʧʨʝʪʭʦʜʥʦʛ ʢʫʧʮʘ  ____________________________________________________  

 

ɸʜʨʝʩʘ ʠ ʩʝʜʠʰʪʝ: __________________________________________________________ 

 

ʊʝʣ. / ʤʝʿʣ: _________________________________________________________________  

 

 

 

ʇʦʜ ʧʫʥʦʤ ʤʦʨʘʣʥʦʤ ʠ ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʥʦʤ ʦʜʛʦʚʦʨʥʦʰ˂ʫ ʧʦʪʚʨʹʫʿʝʤʦ ʜʘ ʥʘʤ ʿʝ ʧʨʠʚʨʝʜʥʦ  

 

ʜʨʫʰʪʚʦ/ʧʨʝʜʫʟʝʪʥʠʢ _______________________________________________________  ʠʟ  

 

__________________ ʫ ʧʨʝʪʭʦʜʥʝ ʪʨʠ ʛʦʜʠʥʝ (2015., 2016. ʠ 2017.ʛʦʜ.) ʠʩʧʦʨʫʯʠʦ ʠ ʤʦʥʪʠʨʘʦ:  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 

(навести назив добра, модел, произвођач, комада) 

 

ʋ ʦʙʿʝʢʪʠʤʘ, ʥʘ ʘʜʨʝʩʠ (ʫʣʠʮʘ ʠ ʙʨʦʿ, ʤʝʩʪʦ) :  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

 

Потврђујемо своју сагласност да Комисија за јавну набавку наручиоца може у поступку стручне оцене 

понуда извршити увид у испоручену и монтирану опрему у наведеним објектима.  

 

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке бр. 16/2018 наручиоца – набавка и монтажа 

апарата и уређаја у кухињи  и у друге сврхе се не може користити.  

 

 

 

    ʇʈɽʊʍʆɼʅʀ ʂʋʇɸʎ  

    _______________________________  

    ʠʤʝ ʠ ʧʨʝʟʠʤʝ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʣʠʮʘ ʢʫʧʮʘ  

  

    _______________________________  

    (ʧʦʪʧʠʩ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʣʠʮʘ)  
                                                           мп  

 

ʅɸʇʆʄɽʅɸ: Потврду копирати у довољном броју примерака  
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ʄʆɼɽʃ  ʋɻʆɺʆʈɸ 
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. 

 

ʋ ɻ ʆ ɺ ʆ ʈ 

ʅʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ 

ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ ʂʦʚʠˀʘʯʠ, ɱʅ 16/2018  
 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ:  Специјална болница за рехабилитацију ,  
   15316 Бања Ковиљача, Парк бр. 4, ПИБ 101188430,  

коју заступа в.д. директор  Прим. др Александар Јокић  

( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 
и 

ДОБАВЉАЧ:   __________________________________________________ 

   МБ _________________ПИБ______________,  

број рачуна___________________, 

кога заступа директор _____________________________  

(у даљем тексту: „Добављач“) 

ПРЕАМБУЛА: 

Наручилац је на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 

и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке добара мале вредности ɱʅ 16/2018 ï 

ʅʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ 

ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ ʂʦʚʠˀʘʯʠ  
 

 Добављач ͔͞ дана  .2018. године поднео понуду дел. бр. _____________ од ____________ године 

(ʧʦʥʫʹʘʯ ʫʧʠʩʫʿʝ ʩʚʦʿ ʟʘʚʦʜʥʠ ʙʨʦʿ ʠ ʜʘʪʫʤ),  која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ 

од _____________ године (ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʝ ʧʦʧʫˁʘʚʘ ʦʚʘʿ ʧʦʜʘʪʘʢ, која се сматра саставним делом овог 
уговора,  Ǧ у складу са захтеваном техничком спецификацијом. 

 

Наручилац  је на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број___________   од 
________ .2018. године (ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʝ ʧʦʧʫˁʘʚʘ ʦʚʘʿ ʧʦʜʘʪʘʢ) изабрао Добављача за испоруку 
добара захтеваних у конкурсној документацији. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Наручилац и добављач закључују уговор о додели јавне набавке за ʥʘʙʘʚʢʫ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ 

ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ а у свему према конкурсној документацији и техничким захтевима и 

спецификацијама који су саставни део овог уговора.  
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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 овог члана не може се мењати након потписивања уговора.  

У уговорену цену урачунати су сви трошкови добављача који се односе на предмет јавне 

набавке из овог уговора.  
 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

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 од 30 дана по закљученом уговору, а према условима из обрасца 

понуде. 

 

Члан 4. 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за набавку и монтажу апарата и уређаја 
у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

Уговорена цена подразумева: 

Набавку и испоруку предмета јавне набавке, као и одржавање предмета набавке у гарантном периоду, а 

све према спецификацији и садржају достављеном у понуди.  
 

РОК 

 

Члан 5. 

Испорука добара која су предмет јавне набавке вршиће се у складу са потребама наручиоца. Рок 

испоруке је ____(не дуже од 30 дана) у складу са потребама наручиоца.  

Уговорне стране су сагласне да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора сачине 

записник о примопредаји/пријему добара. 

Уколико Наручилац 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. 
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Члан 6. 

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. 

 

Члан 7. 

ГАРАНЦИЈА 

Добављач даје наручиоцу гаранцију за квалитет добара која су предмет овог уговора у трајању од 

_________ месеци (не мањем од 24 месеци). 

 

Члан 8. 

СЕРВИСИРАЊЕ 

Добављач даје се обавезује да обезбеди сервис за добра која су предмет уговора за време трајања 

гаранције. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да обезбеди доле наведене захтеве Наручиоца: 

- Изврши набавку и испоруку добара из предмета  уговора; 

- Испоручи потпуно квалитетна и тражена добра из конкурсне документације и захтева и 

спецификације који су саставни део овог уговора. 

- Уколико добављач испоручи добро са скривеним недостатком дужан је да на рекламацију 

наручиоца испоручи ново добро без накнаде. 

- Уколико добављач испоручи добро са недостатком који се могао открити уобичајеним 

прегледом приликом преузимања добра, дужан је да на рекламацију наручиоца отклони 

недостатке добра (оправком, заменом делова добра или предајом новог добра) без накнаде. 

- У случају из ст. 2. и 3. овог члана наручилац је дужан да у року од 24 сата од уоченог недостатка, 

записнички констатовати и извршити рекламацију. 

- Добављач је у обавези да одржаваи сервисира предмет набавке у гарантном периоду. 

 
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 10. 

Предмет који се набавља мора бити у сагласности са техничким захтевом Наручиоца, одређеним у 
техничкој спецификацији конкурсне документације, условима и законским прописима. 

 
Члан 11. 

Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи понуђена добра према садржају из 
понуде. 
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Члан 12. 

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 13. 

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. 

 

 КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 

Члан 14. 

Добављач је одговоран за  квалитет набављеног добра. 
При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање све доказе о 
квалитету понуђених и уговорених добара. 

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

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

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 15. 

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

добро извршење посла, која ће бити са клаузулама, безусловна и платива на први позив. Меница за 

добро извршење посла издаје се у висини 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ –а са роком 

важности који је десет (10) дана дужи од истека рока за коначно извршење.. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити 
важност менице за добро извршење посла. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и начин предвиђен уговором. Поднета банкарска 

гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 16. 

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.  
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Наручилац се обавезује да у најкраћем могућем року обавештава Добављача о евенуталним 
неправилностима у функционисању и раду примљених добара.  

Уколико су све фазе прибављања испоруке и пуштања у рад у складу са  захтеваним и понуђеним 
техничким и функционалним карактеристикама, Наручилац се обавезује да изврши исплату по овом 
уговору.  

Члан 17. 

Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни рок 
тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 

Уговор може бити раскинут једностраном изјавом Наручиоца саопштено Добављачу у писаној 

форми, препорученом пошиљку, у случају не извршења или нередовног извршења уговорниох 

обавеза Добављача, а према условима и процедури утврђеним претходним одредбама овог 

уговора. 

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој 
уговорној страни надокнади штету. 
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором, 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

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 19. 

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

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

 

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. 

 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

За добављача: За наручиоца: 

М.П. 

  

М.П. 

 

Директор   

 

в.д. директора  

Прим. др Александар Јокић 
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ʆʙʨʘʟʘʮ ʙʨʦʿ 9 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 

4 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 

  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 

_______________ може попунити на износ од ______________динара на име озбиљности понуде, ʟʘ ɱʅ 

ʙʨ. 16/2018 ʦʜ __________ ʛʦʜʠʥʝ, ʯʠʿʠ ʿʝ ʧʨʝʜʤʝʪ ʥʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ 

ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ ʂʦʚʠˀʘʯʠ 

 

Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, као 
Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – 
меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем 
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или 
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 

Датум издавања Овлашћења _________________године 

Важност Овлашћења ____________________ године                                   

 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  

                                                                                            ________________________________ 
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ʆʙʨʘʟʘʮ ʙʨ. 10 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 

4 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 

  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 

_______________ може попунити на износ од ______________динара на име гаранције за добро 

извршење посла, за ЈН бр. 16/2018 од __________ године, чији је предмет ʥʘʙʘʚʢʘ ʠ ʤʦʥʪʘʞʘ 

ʘʧʘʨʘʪʘ ʠ ʫʨʝʹʘʿʘ ʟʘ ʢʫʭʠˁʫ ʟʘ ʧʦʪʨʝʙʝ ʉʧʝʮʠʿʘʣʥʝ ʙʦʣʥʠʮʝ ʟʘ ʨʝʭʘʙʠʣʠʪʘʮʠʿʫ ʫ ɹʘˁʠ 

ʂʦʚʠˀʘʯʠ. 

Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, као 
Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – 
меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем 
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или 
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица 
овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, 

промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 
предметног Уговора. 

 

Датум издавања Овлашћења _________________године 

Важност Овлашћења ____________________ године                                   

 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  

                                                                                            ________________________________  



 
Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ 

 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави 
потврду о регистрацији менице. 

 

 
 

 

• на линијама у пољу 6 уписати: печат и потпис овлашћеног лица дужника (истоветан као у Депо 
картону и ОП обрасцу), али тако да текст или печат ниједним својим делом не излазе из фиктивног 
оквира са слике, односно не прелазе на бели оквир менице. 

 

 

• Поред менице и меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 
депонованих потписа, (оверена од банке) као и оверену копију ОП Образаца (овереног код 
надлежног органа овере) за лица за које је доставио картон депонованих потписа. 

 


