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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ........................[Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'']
Адреса: …............................................................[Београд, Краљице Наталије 62]
Интернет страница:........................................................................[www.gakfront.org]
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Циљ поступка је закључење уговора о јавној набавци.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/.
5. Контакт (лице или служба)
 Радица Александрић, дипл. економиста javnenabavke@gakfront.org

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. М18/56 за 2018. годину су услуге: одржавање агрегата
2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
Услуга одржавања агрегата:
агрегат / модел:
GEP500, s/n: TES00666
•
снага:
400кWа
•
додатна опрема:
ATI 800А, power wizard 1.0
•
по закључењу уговора агрегат ће бити лоциран у / ГАК Народни фронт
•
начин рада агрегата ________STANDBY_______.
•
инсталација агрегата
-------------------------------------•
маx. предвиђени/дозвољени број сати / дана у години; 0- 500 радних сати /годишње
•
наручилац поседује Упутство за управљање и одржавање машине које је добио приликом
куповине, и исте је у целости схватио.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) /;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) /;
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

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: Да понуђач има овлашћење за вршење предметне услуге издато од стране
произвођача или заступника произвођача опреме у Р. Србији.

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
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.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, односно Решења Министарства здравља Републике Србије
које гласи на име понуђача и Решења Агенције за лекове и медицинска средства за понуђена услуге, која се
достављају у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача
(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.






Потписивањем изјаве понуђач доказује да испуњава следеће:
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга,
одржавање агрегата, број М18/56 за 2018. годину, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;
5. Да понуђач испуњава додатне услове предметног поступка јавне набавке.
Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________
М.П.
_____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке
услуга, одржавање агрегата, број М18/56 за 2018. годину, испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду доставити на начин дефинисан у Позиву за подношење понуде.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 60 дана, од дана уредно достављене фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима или еврима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је
у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Ако
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у
динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђачи не достављају средства обезбеђења у предметном поступку јавне набавке.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште*
на e-mail или факсом] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. М18/56 реагенси и потрошни
материјал за имунохистохемију за потребе рада Одељења лабораторије ГАК ''Народни фронт''
*прихвата се достава појашњења електронском поштом и факсом искључиво у току радног времена
Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ /.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“
са следећим елементима:
елеменат критеријума
Цена превентивног сервисирања месечно
Цена радног сата ванредних интервенција
укупно

број пондера
60
40
100

Формула за обрачун укупног броја пондера (ЗП) гласи:
ЗП=ЦПС60+ ЦРС40
ЗП максимално=100 пондера
1. цена превентивног сервисирања 60 пондера
Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 60, а свака наредна понуда са вишом ценом
бодује се по формули:
Ц мин
Ц=---------------- x 60
Ц понуде
2.Цена радног сата ванредног сервисирања 40 пондера
Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 40, а свака наредна понуда са вишом ценом
бодује се по формули:
Ц мин
Ц=---------------- x 40
Ц понуде
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, изабраће се понуда са нижом ценом
превентивног сервиса. Уколико и у том случају не може да се изврши избор, биће изабрана понуда оног
понуђача који је најпре доставио понуду писарници Наручиоца.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране
делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
javnenabavke@gakfront.org , или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев
за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено. 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 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за
заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
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најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а исте наручилац
није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за
предају понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се балаговременим укоико је поднет
најкасније до истека рока за предају понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је 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 могао знати приликом
подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, позив на
број: број или ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне
набавке, прималац је: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом искључиво у току радног времена
Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број M18/56 за 2018. годину – услуга
- одржавање агрегата
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
цена месечног превентивног сервиса без
ПДВ-а у динарима или еврима*
цена месечног превентивног сервиса са ПДВом у динарима или еврима
цена интервентног сервиса без ПДВ-а у
динарима или еврима
цена интервентног сервиса са ПДВ-ом у
динарима или еврима
Рок важења понуде од дана отварања понуда
*назначити валуту
Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
________________________________

Упутство:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Понуђач уписује јединичне цене без пдв-а, укупну
цену без пдв-а и укупну цену са пдв-ом.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Гинеколошко-акушерска клиника
''Народни фронт''
Београд, Краљице Наталије 62
Број:
Датум:
УГОВОР О РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ АГРЕГАТА (CSA- STANDBY)
Закључен између:
Наручиоца Гинеколошко-акушерске клинике''Народни фронт'' са седиштем у Београду, улица
Краљице Наталије 62, ПИБ:100219891 Матични број: 07035888 Телефон:011/2068
227.Телефакс:011/3610 863
кога заступа: Проф. др Жељко Миковић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број:
........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извршилац),
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 39 и 52 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), на основу
позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 20.12.2018. године,
спровео поступак јавне набавке - услуга одржавања агрегата, у поступку ЈНМВ број М18/56 за
2018. годину;
- да је Извршилац дана _________ 2018. године(попуњава Наручилац), доставио понуду
број: ______________, (попуњава Наручилац) која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и
саставни је део уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извршиоца и
Одлуке о додели уговора број: _________________ од ______________.2018 године, (попуњава
Наручилац), изабрао Извршиоца за испоруку услуга.
Члан 1.
Прелиминарни налази
Уговорене стране потврђују да је Наручилац власник агрегата следећих карактеристика (у даљем
тексту: Агрегата):
•
агрегат / модел:
GEP500, s/n: TES00666
•
снага:
400кWа
•
додатна опрема:
ATI 800А, power wizard 1.0
•
по закључењу уговора агрегати ће бити лоциран у / ГАК Народни фронт
•
начин рада агрегата ________STANDBY_______.
•
инсталација агрегата
-------------------------------------•
маx. предвиђени/дозвољени број сати / дана у години; 0- 500 радних сати /годишње
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•
наручилац поседује Упутство за управљање и одржавање машине које је добио приликом
куповине, и исте је у целости схватио.
Члан 2.
Предмет уговора
Предмет овог уговора је утврђивање права и обавеза уговорних страна у вези са редовним
одржавањем агрегата (у даљем тексту: Уговор).
По овом уговору Извршилац се обавезује да ће у потпуности извршавати своје обавезе у вези са
редовним одржавањем агрегата на начин и у роковима предвиђеним уговором, а Наручилац се
обавезује да ће плаћати за извршене услуге на начин предвиђен овим уговором тј. чланом 7.
Члан 3.
Обавезе Извршиоца
Извршилац се обавезује да ће вршити услуге редовног одржавања агрегата у складу са уговором.
Извршилац се обавезује да у складишту обавезно имати најмање један сет резервних делова и уља за
једну сервисну интервенцију по инструкцијама редовног одржавања.
Извршилац се обавезује да ће излазак сервисера на редовно одржавање бити у оквиру 96 сати од
датума предвиђеног за појединачну сервисну интервенцију.
Извршилац се обавезује да ће обезбедити оргиналне резервне делове и сервис потребне и за
поправке које нису предмент уговора о редовном одржавању.
Извршилац се обавезује Наручилацу да ће за испоручене делове и сервисне услуге дати гаранцију на
12 месеци.
Извршилац се обавезује да ће после установљеног квара, оправка која није предмент редовног него
корективног одржавања, послати понуду Наручилацу за санацију поменутог квара.
Извршилац се обавезује да ће извршити замену следећих делова и извршити следеће сервисне радње,
а то су:
Делови:
•
филтер ваздуха мотора, једанпут годишње,
•
филтер уља мотора, једанпут годишње;
•
филтери горива мотора, једанпут годишње;
•
ременови мотора, једанпут годишње- уколико буде потребе;
•
заптивачи поклопца вентила мотора, једанпут годишње-уколико буде потребе;
•
уље картера мотора, једанпут годишње;
•
уље и расхладна течност, електролити - за досипање;
•
ситни заптивачи, гумице, папирни заптивачи, шенле, који узрокују евентуална цурења на
мотору, искључују се заптивачи главе, картера , предњег и задњег развода, семеринга;
•
осигурачи, уколико за то буде потребе;
Сервисне радње
•
контрола нивоа течности, уља, расхладне течности и горива;
•
узимање узорака уља за SOS анализу;
•
контрола затегнутости ременова;
•
контрола рада панела;
•
провера толеранције вентила мотора;
•
функционална контрола рада агрегата;
•
визуелна контрола мотора и генератора;
•
симулација хладног старта агрегата под оптерећењем и праћење параметара у току рада;
Редовно одржавање обухвата послове:
•
тромесечно, шестомесечно и годишње сервисирање агрегата уз израду извештаја о SOS
анализи;
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•
израда годишњег извештаја о стању агрегата и препоруке;
•
једномесечан преглед са стартовањем агрегата – Runing тест;
Извршилац ће обављати услуге предвиђене под редовним одржавањем у складу са правилима и
спецификацијама наведеним у Упутству произвођача агрегата.
Уговорене стране изричито се слажу да ће Извршилац сносити трошкове превоза за своје раднике али
само под условом да се оправке врше на локацији наведеној у члану 1.
Извршилац се обавезује да ће пре сваке сервисне интервенције најмање 24 сата најавити Наручилацу
долазак сервисера на локацију.
На сваких 6 месеци/250сати Извршилац је обавезан узети узорке уља и извршити анализу. Ако
анализа покаже било какве аномалије и/или неправилности компоненти машине и ако је евидентно
хабање, Извршилац ће одмах о томе обавестити Наручиоца.
Члан 4. Обавезе наручиоца
Наручилац се обавезује да ће:
•
обављати радње предвиђене упутством за руковање и одржавање на дневној бази;
Дневно одржавање по овом уговору обухвата углавном:
проверу контролних тачки;
контрола нивоа течности. Извршилац обезбеђује уље и расхладну течност за досипање;
- друге радње које се морају обављати да би се постигао правилан и непрекидан рад машине за
- време периода одржавања које врши Извршилац;
Наручилац се даље обевезује:
•
да ће поручити препоручене резервне делове и сервисне услуге за корективно одржавање и за
исте издати наруџбеницу;
•
да ће плаћање предвиђено Чланом 5 извршити најкасније 60 дана од дана пријема фактуре;
•
да ће за случај настанка ситуације која подлеже гаранцији на изведену услугу или испоручене
резервне делове обавестити Извршиоца писменим путем најкасније 24 сата од тренутка настанка
поменуте ситуације;
Наручилац се изричито слаже да се услуге редовног одржавања могу вршити само од стране
Извршиоца. У случају да наручилац повери услуге редовног одржавања неком другом он ће сносити
одговорност за штету која може настати на агрегату, чак шта више то може представљати разлог због
којег Извршилац може раскинути Уговор.
Ако је наручилац у недоумици да ли се нека услуга одржавања сматра редовним дневним
одржавањем он мора консултовати Извршиоца. Ако је у недоумици а не консултује Извршиоца,
наручилац ће бити одговоран за штету која може настати због његовог пропуста да води потребну
бригу.
Наручилац је обавезан обавијестити Извршиоца о намери било какве промене или модификације
података из члана 1. овог уговора најмање 15 радних дана пре вршења тих измена. Ако Извршилац
закључи да ће те измене утицати на могућност реализације његових обавеза по овом уговору и/или
на износ трошкова у вези с тим, он може тражити од Наручилаца да се о томе направи анекс уговора.
У случају да уговорне стране не направе анекс у року 10 дана од дана таквог захтева од стране
Извршиоца, уговор ће се сматрати раскинутим. У том случају уговорне стране су дужне да измире
међусобне обавезе у року 15 дана од дана раскида уговора.
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Наручилац је обавезан омогућити радницима Извршиоца слободан приступ машини и опреми која је
потребна за извођење радова на одржавању у радном и изван радног времена;
Наручилац ће такође осигурати да је агрегат и његова ближа околина увек чиста, и да је на доступном
месту у свако доба. Такође, обавеза Наручилаца је да уклони сву нечистоћу која остаје услед рада
агрегата у одређеној околини, осим нечистоћа која је резултат квара на агрегату и која у ствари
представља један од знакова зашто је дошло до квара и какве је он врсте.
Наручилац је дужан да обезбеди услове за евентуалну промену агрегата у складу са упутством за
руковање и одржавање;
На месту гђе се врши оправка Наручилац ће осигурати сигурне и суве услове потребне за приступ и
сервисирање агрегата;
Наручилац ће користити агрегат у складу са упутством за руковање и одржавање и Наручилац ће
додатно потврдити својим потписом да је упознат са кориштењем одговарајућег квалитета горива;
Наручилац је обавезан да обавести Извршиоца писменим путем у случају потребе за сервисном
интервенцијом корективног одржавања који није предмент редовног одржавања и у случају када
редовно одржавање од стране Извршиоца није урађено на задовољавајући начин за Наручилаца;
Наручилац ће обезбиједити да окружење у којем ради агрегат буде адекватно обезбеђено и да су
радници и Наручилаца и Извршиоца безбедни како прописује закон Републике Србије;
Наручилац је обавезан да осигура да његови радници који манипулишу агрегатом добро познају рад
агрегата и процедуре за његов правилан и коректан рад.
У случају незгоде Наручилац је дужан:
•
•
•
•

да учини све како би се умањиле и ублажиле последице незгоде;
да одмах обавести Извршиоца;
да пријави незгоду одговарајућим органима;
да до доласка Извршиоца обезбеди место незгоде и спречи приступ неовлашћеним особама;
Члан 5. Начин и услови плаћања

Наручилац се обавезује да ће платити Извршиоцу фиксно __________евра сваког месеца,
прерачунато у РСД, према званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања, и то
најкасније 60 дана од дана издавања фактуре. У цену није урачунат порез на додатну вредност, ПДВ.
Извршилац ће достављати фактуру након сваке обављене интервенције у року од три ( три ) дана.
Ако наручилац не плати рачун у прописаном року Извршилац није обавезан да врши било какво
одржавање. Ако се радови на одржавању не обаве на време због пропуста Наручилаца и ако настане
штета на машини, пуна одговорност за то иде на рачун Наручилаца.
Члан 6. Обим уговора
Уговорне стране се слажу да плаћање договорено у члану 5 овог уговора укључује само трошкове
редовног одржавања и замене делове и течности предвиђене за интервенције у оквиру редовног
одржавања од стране произвођача;
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Уговорне стране изричито се слажу да ће свака друга интервенција од стране Извршиоца а која не
спада у редовно одржавање бити предмет других уговора Извршиоца и Наручилаца:
•
свака оправка која није обухваћена одржавањем у овом уговору,
•
оправка квара/дефекта или штете узрокованих непажљивим радом Наручилацових радника
или услед руковања машином у супротности са упутством за руковање и одржавање,
•
трошкове транспорта машине или њених делова до сервисне радионице Наручилаца или на
друго мјесто по потреби
•
отклањање штете настале услед природне или друге непогоде као што су пожар, град,
земљотрес, поплава и сл.
•
оправка делова наведених у овом уговору ако је дошло до квара истих зато што машина није
заустављена одмах по настанку првих знакова неправилног рада и зато што Наручилац није чекао на
интервенцију Извршиоца.
Члан 7. Ограничење одговорности Извршиоца
Уговорне стране се слажу да највећи износ штете и/или обавезе за стварни дефект за који Извршилац
одговара по овом уговору не може бити већи од износа добијеног за 3 ( три ) месеца, тј. 570 Еура.
Обавеза Извршиоца за индиректну штету изричито се искључује.
Члан 8. Валидност уговора
Валидност овог уговора износи најдуже 12 месеци, или 500 Мх односно до фактурисаног износа од
275.000,00 динара без пдв-а, шта пре настане од дана потписивања уговора.
На све односе који нису регулисани одредбама уговора, непосредно се примењују важећи прописи.
Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским
планом за 2018. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2019. години
наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског
плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од
стране Наручиоца.
Члан 9. Продаја агрегата
У случају да током трајања овог уговора Наручилац прода агрегат обавезан је о томе обавестити
Извршиоца најмање 15 дана након продаје. Уговор престаје да важи са даном кад Извршилац добије
обавештење о продаји машине а Наручилац је дужан платити све трошкове које је Извршилац имао
до момента кад је примио обавештење, укључујучи већ купљене резервне делове за редовно и
превентивно редовно одржавање ако исте Извршилац не може искористити на другом месту.
Члан 10. Виша сила
Извршење овог Уговора или било које обавезе од стране Извршиоца зависно о штрајку, искључењу с
посла, несрећама, пожарима, поплавама или другим облицима више силе, ембаргу, радњама државе,
рату, грађанском рату, односно било којем другом случају који је ван разумне контроле Извршиоца.
Неиспуњење или кашњење у испуњењу због таквих догађаја ослобађа Извршиоца од било какве
одговорности према Наручилацу.
У случају наступа више силе Извршиоц ће послати Наручилацу обавештење препорученом поштом у
року од четрнаест дана од првог наступања више силе, заједно с потпуним детаљима у вези наступа
више силе, укључујући датум првог наступања и узрок или догађај који су томе дали повода.
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Извршилац који се позива на вишу силу ће непосредно обавестити Наручилацу о престанку догађаја
више силе.
Ако Извршилац касни са извршењем овог Уговора у целости, или било којег његовог дела више од 4
месеца, Наручилац и Извршиоц, подједнако, имају право да раскину овај уговор путем писаног
обавештења без било какве одговорности према другоме.
Члан 11. Завршне одредбе
Овај уговор ступа на снагу кад га потпишу обе стране.
Извршилац има право да раскине уговор у следећим случајевима:
•
ако Наручилац не изврши обавезе из члана 5. овог Уговора
•
у случају кршења одредби из члана 4.овог Уговора
•
у случају да Наручилац не информише Извршиоца на време о намераваним изменама
предвиђеним чланом 9. овог Уговора
Стране се слажу да ће се сви спорови који могу настати из овог уговора решавати пријатељски ван
Суда.
Ако вансудско решење није могуће стране се слажу да ће компетентни Суд бити Привредни Суд у
Београду који ће имати ексклузивну јурисдикцију у решавању спорова насталих из овог уговора.
Овај уговор сачињен је у четири примерка, за сваку страну по два.
Обрадио

Контролисао

Одобрио

Службеник за јавне набавке
Радица Александрић, дипл.економиста

Начелник Одељењаза
опште и правне послове
Ана Меденица, дипл. правник

Помоћник директораза
Немедицинске послове
Др Радомир Марковић

__________________________________

__________________________________

_____________________________________

ИЗВРШИЛАЦ:

НАРУЧИЛАЦ:
ГАК НАРОДНИ ФРОНТ

___________________________
___________________________
Проф. др Жељко Миковић
в.д. директора
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуга, одржавање агрегата, бр. М18/56 за 2018. годину, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2) Закона.
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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