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Број: I-1027/3
Датум: 23.10.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 58/2018
Наручиоца: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“,
Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд
НАБАВКА РАДОВА
„Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за потребе централне
стерилизације“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа)

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

22.11.2018. године до 10,00 часова
22.11.2018. године у 10,30 часова

Београд, октобар 2018. године
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На основу члана 32., 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) – у даљем тексту конкурсне документације: ЗЈН и члана 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова
у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке I-1027/1 од 18.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број I-1027/2 од 18.10.2018. године, Институт за ортопедско-хируршке болести
„Бањица“ упућује
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак – за јавну набавку радова – „Радови на прикључењу инсталације
прегрејане паре за потребе централне стерилизације“, ЈН бр. 58/2018
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДЕО

I

1. ПОЗИВ ДА СЕ ПОДНЕСУ ПОНУДЕ

ДЕО

II

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Обрасци понуде
Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о обавезама из члана 75. став 2 и члан 71. став 2., ЗЈН
Образац изјаве о обавези обезбеђења гаранције за отклањање недостатака у гарантном
периоду
10. Образац изјаве понуђача о обезбеђивању банкарске гаранције за повраћај аванса
11. Образац изјаве понуђача о обезбеђивању банкарске гаранције за добро извршење
посла
12. Образац Изјаве понуђача о обиласку локације за извођење радова и извешеном увиду
у пројектну документацију
13. Спецификација радова са структуром цене
14. Модел уговора
15. Образац меничног писма-облашћења са упутством за попуњавање менице
16. Графичка документација –Прилог 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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I

ДЕО

На основу члана 60. ЗЈН упућује се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив Наручиоца: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“
Адреса Наручиоца: Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд
Интернет страница Наручиоца: www.iohbb.edu.rs
Врста Наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Предмет набавке је: „Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за потребе
централне стерилизације“ (45454100 – радови на обнови шифра из ОРН).
Лице овлашћено за потписивање уговора: В.Д. Директора Института Проф. др Зоран
Башчаревић
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: јавна набавка је
јединствена и није облликована по партијама.
Понуђач је у обавези да понуди све позиције из техничке спецификације како је захтевано
конкурсном документацијом. Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене
цене.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или привредне
субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је:
најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на интернет страни наручиоца и на Порталу
Управе за јавне набавке.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају
обавезне услове учешће у поступку предвиђене чланом 75. ЗЈН и додатне услове предвиђене
у овом поступку јавне набакве (члан 76. ЗЈН). Испуњеност обавезних и додатних услова, у
складу са чланом 77. став 4 ЗЈН понуђач доказује достављањем изјава под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75 (тачке од 1 до 4) и 76 ЗЈН, у складу са конкурсном документацијом. Изјава
мора да буде попуњена, потисана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
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добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити
при запошљавању, условима рада и сл:
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи
http://poreskaupravars.org/, Министарству финансија www.mfp.gov.rs, Министарству
правде www.mpravde.gov.rs
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне
средине www.mpzzs.gov.rs
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs
Детаљи су садржани у конкурсној документацији.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног
отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Институт за ортопедскохируршке болести „Бањица“, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, Београд, у затвореној коверти
са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈН 58/2018 – „Радови на прикључењу инсталације
прегрејане паре за потребе централне стерилизације“, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ“.
На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр.
телефона.
Рок за достављање понуда је 22.11.2018. године до 10:00 часова, сагласно чл. 95. ставу 1.
тачка 2 ЗЈН.
Радно време писарнице Института је од 07,00 до 15,00 часова сваког радног дана
(понедељак-петак). Писарница Института не ради суботом, недељом и у време државних
празника.
Пошта која пристигне на назначену адресу од 07,00 до 15,00 часова сваког радног дана
(понедељак-петак), биће заведена у писарници Института истог дана, који ће се сматрати
даном пријема, односно која пристигне на назначену адресу након 15,00 па до 07,00 часова
наредног дана, суботом, недељом или за време државних празника биће заведена првог
наредног радног дана, и тај дан ће се сматрати даном пријема.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 22.11.2018. године у 10:30 часова, у
просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, Београд.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Пре почетка отварања понуда, Представник понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда
писано пуномоћје/овлашћење. Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни
представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда
(увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда,
потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд.), мора бити оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача
не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност
и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.Уколико отварању понуда
присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем
извода из АПР и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико
понуђач не достави наведени извода из АПР, Комисија ће, пре почетка отварања понуда,
извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.
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Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року не дужем
од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је
обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок
може бити 40 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edu.rs
Пошта и електронска пошта која пристигне на назначену адресу од 07,00 до 15,00 часова
сваког радног дана (понедељак-петак), биће одштампана и заведена у писарници Института
истог дана, који ће се сматрати даном пријема. Електронска пошта која пристигне на
назначену адресу након 15,00 па до 07,00 часова наредног дана, суботом, недељом или за
време државних празника биће одштампана и заведена првог наредног радног дана, и тај дан
ће се сматрати даном пријема електронске поште.
Остале информације:
Понуда се подноси на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Набавка се финансира из планираних средстава у буџету Наручиоца за 2018. годину, а у
складу са Трећом изменом Плана јавних набавки Института за ортопедско-хируршке
болести „Бањица“ за период 01.01. – 31.12.2018. године (позиција 39. Радови на инсталацији
прикључења паре на новом постројењу централне стерилизације) усвојеним од стране
Управног одбора Института „Бањица“ на седници одржавној дана 04.10.2018. године
В. Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
_______________________________
Проф. др Зоран Башчаревић
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II

ДЕО

1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Институт за ортопедско-хируршке
болести „Бањица“, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд, www.iohbb.edu.rs
2) Врста поступка: Отворени поступак
3) Предмет јавне набавке: набавка радова - „Радови на прикључењу инсталације паре
за потребе централне стерилизације“ (45454100 – радови на обнови шифра из
ОРН).
4) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци
5) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица
6) Није предвиђена електронска лицитација
7) Контакт: Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edu.rs
Пошта и електронска пошта која пристигне на назначену адресу од 07,00 до 15,00
часова сваког радног дана (понедељак-петак), биће одштампана и заведена у
писарници Института истог дана, који ће се сматрати даном пријема. Пошта и
електронска пошта која пристигне на назначену адресу након 15,00 па до 07,00 часова
наредног дана, суботом, недељом или за време државних празника биће одштампана
и заведена првог наредног радног дана, и тај дан ће се сматрати даном пријема
електронске поште.

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радови – „Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за потребе централне
стерилизације“ (45454100 – радови на обнови шифра из ОРН).
 Набавка је јединствена и није обликована по партијама.
Детаљан опис налази се у делу 13 – Спецификација са структуром цене.
2.1.

Ближе одређење предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке се односи на на прикључењу инсталације паре за потребе
централне стерилизације.
3.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке, а на
основу члана 61. ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015).
3.1.

Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача (ово се
односи само на статусна документа Понуђача – члан 75. став 1, тачке 1, 2 и 4 ЗЈН,
уколико Понуђач није из Србије).
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3.2.

Подношење понуде и попуњавање образаца датих у конкурсној
документацији

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. 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.
Пожељно 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.
Понуду доставити на адресу: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“,Ул.
Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за отворени поступак,
за јавну набавку радова ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу инсталације
прегрејане паре за потребе централне стерилизације“– ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ”
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да
се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава
печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
Сматраће се да понуда има битне недостатке сходно чл. 106. ЗЈН и наручилац ће је одбити
ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
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.
3.3.

Партије

Предметна јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.
Детаљан опис налази се у делу 13 – Спецификација са структуром цене.
Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене.
3.4.

Варијанте Понуде

Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
3.5. Измене, допуне и опозив понуде
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији, до рока који је одређен за подношење понуда.
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 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. 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: Институт за ортопедскохируршке болести „Бањица“, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд:
„Измена понуде за отворени поступак
„Радови на прикључењу инсталације
стерилизације“,
или
„Допуна понуде за отворени поступак,
„Радови на прикључењу инсталације
стерилизације“,
или
„Опозив понуде за отворени поступак,
„Радови на прикључењу инсталације
стерилизације“.

за јавну набавку радова ЈН бр. 58/2018:
прегрејане паре за потребе централне
за јавну набавку радова ЈН бр. 58/2018:
прегрејане паре за потребе централне
за јавну набавку радова ЈН бр. 58/2018:
прегрејане паре за потребе централне

Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
o Понуђач може да поднесе само једну понуду.
o Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице моће учестовати у више
заједничих понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете
супротно забрани из члана 87. став 4 ЗЈН.
Учешће подизвођача – члан 80. ЗЈН
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе
да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50 % .
- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) ЗЈН, а док,аз о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да се у свему
придржава члана 80. ЗЈН
Подношење заједничке понуде
o Понуду може поднети и група понуђача.
o Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије
o Услов из члана 75. став 1 тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
- Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
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-

3.6.

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да се у свему
придржава члана 81. ЗЈН.
Отварање понуда

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 22.11.2018. године у 10:30 часова у просторијама
Наручиоца. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у
поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање
понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и
потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника
понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда.
У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за коју
је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда
приспела после назначеног рока.
3.7.

Остали захтеви Наручиоца
3.7.1 Начин и услови плаћања:

Могуће и авансно плаћање. За авансно плаћање Добављач ће обезбедити гаранцију банке за
повраћај аванса у пуном износу аванса са ПДВ.
Плаћање ће се вршити по испостављеном рачуну, у року не краћем од 30 дана, након
изведених радова и обострано потписаног Записника о примопредаји, које потписују
овлашћена лица Наручиоца и Понуђача (примопредаја).
3.7.2 Гарантни рок
Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године од завршетка радова
који су предмет јавне набавке и дефинисани су техничком спецификацијом. Гарантни рок
почиње да тече од момента квалитативног пријема који се констатује Записником о уредном
квалитативном пријему које потписују овлашћена лица Наручиоца и Извођача радова
(Записник о примопредаји).
Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на
писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у
погледу квалитета радова и материјала.
Наручилац ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.
Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац
задржава право да на терет Извршиоца-Извођача ангажује другог извођача радова, за
отклањање предметних недостатака.
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У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења без приговора
може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је
исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не
покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац има право да од
Извршиоца-Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.
3.7.3 Рок и место завршетка радова:
Рок извршења радова не може бити дужи од 45 календарских дана од дана ступања на
правну снагу Уговора, односно од увођења у посао понуђача – извођача радова.
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 3 дана од потписивања Уговора.
Након извршеног сагледавања пројектне документације (Идејног пројекта), потребно је
израдити Пројекат за извођење. Пројекат за извођење је потребно доставити Надзорном
органу Инвеститора на сагласност пре започетка извођења радова. Рок за израду Пројекта
за извођење је навише 10 календарских дана од увођења у посао.
Након одобреног Пројекта за извођење, започеће се са извођењем радова по Пројекту
за извођење.
Радове је потребно изводити у складу са кућним редом Инвеститора.
Радове на пробијању отвора, као све друге радове које производе буку и вибрације је
потребно изводити у поподневним сатима, ноћу, викендима и терминима које
Инвеститор одреди.
Уколико је у понуди наведен дужи рок извршења радова, таква понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
3.7.4 Квантитативни и квалитативни преглед и примопредаја радова
Изабрани понуђач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писаним путем,
затражи квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова.
Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши Надзор који је одредио
Наручилац, а изабрани понуђач радова одређује лице које ће бити његов представник.
Надзорни орган ће о изведеним радовима сачинити записник.
Детаљи квалитативног и квантитативног прегледа и примопредаје изведених радова биће
образложени у Моделу уговора.
3.8.

Начин означавања поверљивих података

 Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за понуђача
треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14.
ЗЈН.
 Наручилац је дужан да:
o чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди.
o одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
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o чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава,као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
 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.
3.9.

Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у
понуди

 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 јединичне цене без ПДВ.
 Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће
трошкове.
 Уколико услед одлуке надлежних органа (РФЗО, Министарство здравља и др.) дође до
промена битних елемената овог Уговора (нпр. промена цена наведених добра или буде
спроведена централизована јавна набавка за наведена добра), наручилац ће поступити по
налогу надлежног органа и неће сносити штетне последице.
Такође, ако услед директних одлука надлежних државних органа које наручилац није
могао да предвиди, престане потреба за предметом овог уговора или делом предмета овог
уговора, наручилац ће поступити по налогу надлежног органа и неће сносити штетне
последице.
Цена понуђена за наведене радове је фиксна и не може се мењати за време важења
уговора, све по принципу „кључ у руке“.
 У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће посупити у складу са
чланом 92. ЗЈН
 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
3.10. Подаци о надлежним органима 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
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи http://poreskaupravars.org/
, Министарству финансија www.mfp.gov.rs , Министарству правде www.mpravde.gov.rs
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
www.mpzzs.gov.rs
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs
3.11. Обавезна финансијска
Понуђача – Добављача

средства

обезбеђења

испуњења

обавеза

I Понуђач, при подношењу понуде, је дужан да у понуди достави:
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на вредност од највише 10 %
укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важности до истека опције понуде, односно,
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најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: Институт за ортопедскохируршке болести „Бањица“.
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 код НБС.
Поред меничног овлашћења, Понуђач је у обавези да достави оверену фотокопију картона
депонованих потписа (оверена од стране банке, не старија од два месеца од датума
предвиђеног за отварање понуда) као и оверену копију ОП Образаца (у општини или суду
или код јавног бележника) за лица за које је доставио картон депонованих потписа.
Меницу, менично овлашћење, потврду о извршеној регистрацији менице код Народне банке
Србије, ОБАВЕЗНО ОВЕРИТИ ИСТИМ ПЕЧАТОМ КОЈИ ЈЕ ДЕПОНОВАН НА
КАРТОНУ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И ОП ОБРАЗЦУ, У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ
РАСПОЛАЖЕ СА ВИШЕ ПЕЧАТА.
Меница може бити активирана:
а) 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).
б) 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.
II Изабрани Понуђач је дужан да достави:
1)
Банкарску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Изабрани Понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења Уговора преда
Н аручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од највише 10% са ПДВ уговорене
вредности, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико
изабрани Понуђач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним
Уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног поступка
јавне набавке уколико буду испуњени сви законски услови.
2)
Уколико Понуђач, понуду подноси са АВАНСНИМ ПЛАЋАЊЕМ, обавезује се да у
року од 15 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за аванс,
која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права
на приговор. Банкарска гаранција за аванс издаје се у висини аванса са ПДВ, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
3) За опрему и радове, пре окончања посла, изабрани Понуђач ће обезбедити банкарску
гаранцију ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, у висини од 5%
без ПДВ уговорене вредности, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од гарантног
рока који је одређен за исправан рад.
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Наведена финансијска средства обезбеђења из тачке 3.13 део II овог упутства, морају бити
издата у динарима, на меморандуму банке, са подацима о Наручиоцу, Добављачу, банци и
предмету и броју јавне набавке, а не смеју да садрже елементе или клаузуле који нису
изричито дефинисани од стране Наручиоца (додатне услове или рокове за реализацију и
друго).
3.12. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за Понуђаче
који се налазе на списку негативних референци
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету
конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је захтевано у
тачки 3.13. II, достави писмо о намерама банке да ће банка Понуђачу издати
меницу/банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора
без ПДВ, уколико уговор буде закључен са тим Понуђачем.
Уколико таквом Понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року
од 15 дана од дана закључења Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први
позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Уколико изабрани Понуђач не испуни захтев из тачке 3.13 део II овог упутства, то ће
представљати довољан разлог за поништење Одлуке о додели уговора, у делу који се односи
на тог Понуђача и наплату финансијског средства обезбеђења за озбиљност понуде, а у том
случају Наручилац може Уговор да додели следећем најповољније оцењеном Понуђачу или
да поново покрене предметни поступак јавне набавке.
3.13. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронским путем, тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде у складу са чланом 63. ЗЈН.
У складу са чланом 63. став 3 ЗЈН Наручилац је дужан да у року одо 3 (три) дана од дана
пријема захтева, одговор објавио на Порталу јавних набавки и на интернет страни
Наручиоца.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде и
евентуалног указивања на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
потребно је да заинтересована лица наслове на следећи начин: „Захтев за додатним
информација или појашњењима за јавну набавку радова ЈН бр. 58/2018: „Радови на
прикључењу инсталације прегрејане паре за потребе централне стерилизације“.
Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са
припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем, већ се комуникација у
поступку јавне набавке врши у складу са чланом 63. став 2 и 3 ЗЈН.
Пожељно је питања послати на e-mail адресу: javne.nabavke@iohbb.edu.rs
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o Електронска пошта која пристигне на назначену имејл адресу од 07,00 до 15,00 сваког
радног дана (понедељак-петак) биће одштампана и заведена у писарници Института
истог дана, који ће се сматрати даном пријема. Електронска пошта која пристигне на
назначену имејл адресу након 15,00 па до 07,00 наредног дана, суботом, недељом
или за време државних празника биће одштампана и заведена првог радног дана, и
тај дан ће се сматрати даном пријема електронске поште.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда, у складу са чланом 63. став 5. По
истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкусну документацију.
3.14. Додатна објашњења од Понуђача за оцену понуда
Наручилац може у писаној форми да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном обавештењу може
да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача.
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.
3.15. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
3.16. Резервни елементи критеријума:
У случају да две или више понуда, имају једнаку најнижу цену, Наручилац ће донети одлуку
да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок извођења радова по ступању на
правну снагу Уговора, а даље дужи гарантни рок.
Уколико су поднете две или више понуда са истим резервним елементима критеријума из
првог и другог става 3.18, Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора применом жребања
уз претходни позив за присуство свим заинтересованим странама).
Уколико се јави потреба за применом овог начина за закључење уговора, наручилац ће
позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и
транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену, и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђач чији назив буде на извученом папиру ће
закључити оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
3.17. Обавезе Понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 2. ЗЈН
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Понуђач је дужан да у понуди 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у
конкурсној документацији
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.
3.18. Захтев за заштиту права
4. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН.
5. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног
споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
6. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
7. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
8. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније СЕДАМ дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
9. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након рока из члана 149. став 3 сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
10. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је ДЕСЕТ дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
11. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страни најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
12. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253,
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП, назив Наручиоца, број или ознакa јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике
Србије.
13. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
120.000,00 динара, уколико процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара,
односно такса износи 0,1% понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000,00 динара.
14. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу Наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
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отварању понуда) није већа од 120.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
3.20.

Закључење уговора

 Наручилац је дужан да уговор о јавној набавки достави понуђачу којем је уговор додељен
у року од осам дана од дана протека рока за подношње захтева за заштиту права (члан
113., став 1. ЗЈН).
 Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да при закључењу уговора достави
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, како је детаљно
образложено конкурсном документацијом Наручиоца.
 Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из члана 113. став 1. ЗЈН
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не
може због тога сносити било какве последице, осима ако је поднет благовремен захтев за
заштиту права.
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
 Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
оцењена као прихватљива, наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права закључити уговор о јавној набавци, сходно члану 112. став 2. тачка 5).
3.21.

Измене током трајања уговора

 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.
став 1. ЗЈН. Лимити се не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.
 Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и
других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и
прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно
предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са
унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.
 Изменом уговора о јавној набавци из члана 115. става 1 и 2 ЗЈН, не може се мењати
предмет набавке.
 У случају из ст. 1. и 2. члана 115. ЗЈН, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени
уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана
доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији.
3.22.

Разлози за обуставу поступка

 Наручилац може донети одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису
испуњени услови за доделу уговора, као и из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.
(члан 109. став 1 и 2 ЗЈН).
У случају доношења одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће у свему
поступити у складу са чланом 109. ЗЈН.
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4. ОБРАСЦИ ПОНУДЕ
Понуда бр.______ од _________ за отворени поступак, за јавну набавку радова ЈН бр.
58/2018 - „Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за потребе централне
стерилизације“
4.1.
Подаци о Понуђачу - Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача:
Адреса Понуђача:
Име особе за контакт:

e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Матични број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице
овлашћено
уговора:

Датум:

за

потписивање

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

______________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
______________________________________
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Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в)
Начин подношења понуде - Табела 2.

4.2.

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)

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

који

ће

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1)

Назив учесника
понуди:
Адреса:

у

заједничкој

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

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

__________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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На основу позива за достављање понуда за ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу
инсталације прегрејане паре за потребе централне стерилизације“, достављамо вам
следећи:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ ________
4.3 Комерцијални подаци понуде - Табела 3
Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност свих понуђених партија изражена у динарима
са ПДВ-ом
Словима:
1.Рок извођења свих радова је ______ (не дужи од 45 календарских дана) од дана ступања на
правну снагу уговора, односно од дана увођења извођача радова у посао.
2. Рок за израду Пројекта за извођење _________ (не дужи од 10 календарских дана)
3. Грантни рок на изведене радове ___________ не може бити краћи од 2 године од
завршетка радова.
4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ______) подизвођача (уписати број
подизвођача).
словима
5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
6. Важност понуде износи ______ (словима: _____________________) дана од дана отварања
понуда (не краћи од 30 дана).
7.Начин плаћања: аванс _______________% / без аванса __________________
- Уколико је авансно плаћање, описати и навести износ у % (процентима):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Плаћање ће се вршити по испостављеном рачуну, у року ________________________(не
краћем од 30 дана), након изведених радова и обострано потписаног Записника о
примопредаји, које потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача (примопредаја).
Датум:

_______________
M.П

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 76. И 76 ЗЈН
НАРУЧИЛАЦ У СВРХУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, ЗАХТЕВА
ДОСТАВЉАЊЕ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА:
Редни
број

ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ

1.

2.

Назив доказа

Број

Датум

Издат
од
стране

Прилог
број

Број стра
на у
прилогу

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар. (члан
75. став 1. тачка 1. Закона)
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из регистра надлежног Привредног суда.
(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници
АПР-а на основу матичног броја).
Услов: Да понуђач 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 заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона)
Докази за правно лице:
1.Уверење надлежног Основног суда односно надлежне
полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште
правног лица (односно седиште представништва или огранка
страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних
дела против привреде, кривична дела против заштите
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 да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог
суда.
Доказ за законског заступника/е:
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе
да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих)
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само
Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе.
(захтев за издавање овог уверења се може поднети
надлежно полицијској управи према месту рођења или
месту пребивалишта).
Доказ нe може бити старији од два месеца пре отвар отв
отварања понуда.
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Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75,
став1, тачка 2 ЗЈН:
 Правна лица:
- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008)
прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица.
- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни провостепени суд према Закону о уређењу судова
(„Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити
како основни суд, тако и виши суд.
За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела
организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. У потврди коју даје основни суд, мора
бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за
кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити
посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља
једну потврду у којом су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична
дела за која је у првом степену надлежан виши суд или две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену
надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.
- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела
(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009,
72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану
13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду. Ближа обавештења
могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.
- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских
заступника.

3.

4.

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4.
Закона
Докази:
1.Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе
и
2.Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или
предузетници.
Доказ нe може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације,
прилаже
потврду Агенције за
приватизацију
да
се
налази
у
по
сту
пку
приватизације.

Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву
којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при
састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе 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.
(члан 75. став 2. Закона).
Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом
оверена изјава Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,
сви чланови групе морају дати ову изјаву!
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Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)
Услов:
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом
потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при
састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
5. животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.

Услов:
•
да понуђач, последње 3(три) обрачунске године (2015, 2016. и
2017.година) није пословао са губитком.

6.

Доказ : Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) које издаје
Агенција за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету правних лица и предузетника из ког се виде
подаци за претходне 3 (три) године, (2015, 2016. и 2017. годину);
•
да у последњих 12 месеци од дана објављивања позива није
био у блокади
доказ: потврда НБС за захтевани период.
Услов:
Kао доказ професионалне одговорности за штету причињену другој
страни, односно трећем лицу понуђач доставља копију важеће
полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са
чланом 129а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", 7212009, 8112009, 6412010,24/2011, 121,2012, 42/2013, 5012013,
98/2013, 132/2014 и 145/2014). Понуђачи су у обавези да Наручиоцу
доставе конију важеће полисе осигурања од професионалне
одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и
изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне
одговорности, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 40
од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму
осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се
тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У
члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, caoбраћаја и
инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о
планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме
осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи
осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно
обезбедити. Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са
захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа
друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном
политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом
врши Народна банка Србије.
доказ:

- копија важеће Полисе осигурања од одговорности за штету учињену
другој страни, односио трећем лицу (професионална одговорност)

- копија Уговора о осигурању од професионалне одговорности са
друштвом регистрованим за ову врсту осигурања.
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Кадровски капацитет:
Услов:
1. минимално (један) запослени
(на неодређено или одређено време)
машинске струке VII степена стручне спреме – лиценца 430,
oдговорни пројектант са минималним искуством рада од 3 (три)
године у струци као одговорни извођач радова
2. минимално (један) запослени
(на неодређено или одређено време)
машинске струке VII степена стручне спреме – лиценца 330,
oдговорни извођач радова са минималним искуством рада од 3 (три)
године у струци као одговорни извођач радова
3. минимално 1 (један) атестирани заваривач
Доказ за 1. и 2. :
- важећа лиценца Инжењерске коморе Србије и
- фотокопија важеће потврде Инжењерске коморе Србије
- изјава понуђача о ангажовању свих техничких лица са важећом
лиценцом „одговорни извођач радова“ према врсти радова и лица за
одговорног руководиоца радова са важећом лиценцом
- kопија обрасца М за запослене: на неодређено или одређено време
Доказ за 3. :
- Уверење о стручној оспообљености заваривача по стандарду
EN ISO 9606 - 1

7.
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НАПОМЕНА:
1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија
јепонуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са
одредбом члана 79. став 1. Закона.
2.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа као,на пример:
- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне
регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).
4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.
Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо
достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН, наведу ту чињеницу на
посебном папиру или на други јасан и погодан начин.
5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана
настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до
доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је
документује на прописани начин.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да подизвођач
испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, тачка 1, 2, и 4 ЗЈН, а доказ о испуњености услова
из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) закона
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач тачка 1, 2, и 4 ЗЈН и услов из чл.75, став 2
ЗЈН, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5)
овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Датум:

_______________
M.П

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН бр. 58/2018 - „Радови на
прикључењу инсталације прегрејане паре за потребе централне стерилизације“

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од
трошкова прибављања средства обезбеђења.
Р. Б.

Износ трошкова
(са урачунатим ПДВ)

Врста трошкова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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 трошкове израде
узорака или модела, ако су израђени у складу са техничких спецификацијама наручиоца и
трошкове прибаљања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Прилагање овог обрасца није обавезно.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и
друге релевантне доказе.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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7.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача

________________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да је ова понуда
број_____________од _______________за ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу
инсталације прегрејане паре за потребе централне стерилизације“ сачињена и
поднета независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена:
Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овалшшћеног лига и оверена печатом. У
супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група
понуђаа, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача.
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8.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ
2. И ЧЛАНА 71. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу
инсталације прегрејане паре за потребе централне стерилизације“
На основу члана 75. став 2. и члана 71. став 2 ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача дајем следећу:
ИЗЈАВУ

9.

Понуђач______________________________________________________у
отвореном
поступку јавне набавке ЈН бр. 58/2018 - “Радови на прикључењу инсталације
прегрејане паре за потребе централне стерилизације“, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности оја је на снази у време
подношења понуда.
Понуђач__________________________________________________се обавезује да ће
поштовати техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да
техничко решење буде приступачно за све користнике.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена:
Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овалшшћеног лига и оверена печатом. У
супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група
понуђаа, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача.
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10. ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

да ће обезбедити банкарску гаранцију
за отклањање недостатака у гарантном периоду
ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за
потребе централне стерилизације“
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо
да ћемо у року до 15 дана од дана примопредаје извршених радова обезбедити
банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора (са
ПДВ) и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока за
добра која су предмет јавне набавке, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“
„наплатива на први позив“ и „без права на приговор“, за јавну набавку бр.
58/2018 – „Радови на прикључењу инсталације паре за потребе централне
стерилизације“, према техничким спецификацијама Наручиоца.

Датум:

_______________
M.П

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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11. ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

да ће обезбедити банкарску гаранцију за повраћај аванса
ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за
потребе централне стерилизације“

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо
да ћемо у року од 10 дана од дана закључења уговора обезбедити банкарску
гаранцију као средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, у износу
од 100% од вредности траженог аванса (са ПДВ) и са роком важности 30 дана
дужим од дана закључења уговора са клаузулом „неопозива“, „безусловна“
„наплатива на први позив“ и „без права на приговор“, за јавну набавку бр.
58/2018 – „Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за потребе
централне стерилизације“, према техничким спецификацијама Наручиоца.

Датум:

_______________
M.П

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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12. ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

да ће обезбедити банкарску гаранцију за добро извршење посла
ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за
потребе централне стерилизације“

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо
да ћемо у року од 10 дана од дана закључења уговора обезбедити банкарску
гаранцију као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у
износу од 10 % од укупне вредности уговора (са ПДВ) и са роком важности 30
дана дужим од истека рока за коначно извршење посла, са клаузулом
„неопозива“, „безусловна“ „наплатива на први позив“ и „без права на
приговор“, за јавну набавку бр. 58/2018 – „Радови на прикључењу
инсталације прегрејане паре за потребе централне стерилизације“, према
техничким спецификацијама Наручиоца.

Датум:

_______________
M.П

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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13. ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач _______________________________________, даје следећу

ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач
____________________________________________,
са
седиштем
у
__________________________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и
обавештењу Наручиоца, дана __________________.године, обишао је локацију где ће се
изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио
увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за
припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они,
сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум:

М.П.

____________________

Потпис
_____________________

За Наручиоца: ________________________М.П.
(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би
понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени претставник понуђача односно
овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.
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14. СПЕЦИФИЦАИЈА

РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
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Red.
br.pozicija

Predmet:
A.
1

2

3

4

OPIS

Demontaža termičke izolacije parnog cevovoda,
izrađene od zemljano - giipsanog materijala debljine
d=50mm, komplet sa odvozom na deponiju. Radovi
se izvode na isečenim i iznetim cevima van objekta,
na mestu koje investitor odredi
Demontaža - isecanje crnih čeličnih cevi dimenzije Ø
88,9 mm, komplet sa odvozom na deponiju. Pozicijom
je obuhvaćen sav sitni potrošni materijal potreban za
demontažu (acetilen, oksigen, ploče za sečenje i dr.) i
eventualna upotreba skele i sl.
Demontaža - isecanje svih obujmica i čeličnih nosača
cevovoda. Pozicijom je obuhvaćen sav sitni potrošni
materijal potreban za demontažu (acetilen, oksigen,
ploče za sečenje i dr.) i eventualna upotreba skele i
sl.

m2

95,00

m1

158,00

kg

55,00

kom.

3

kom.

3

kom.

3

kom.

2

kom.

1

kom.

1

kom.

2

kom.

1

m

32,00

m

37,00

m

130,00

m

9,00

m

15,00

Jedinična
cena bez
PDV

Ukupan
iznos bez
PDV

Demontaža dotrajalih parnih ventila u kompletu sa
prirubnicama i kontra prirubnicama , spojnim i
zaptivnim materijalom sledećih dimenzija:

DN25 PN16
DN32 PN16
DN65 PN16
DN80 PN16
Demontaža dotrajalih kondenznih lonaca u kompletu
sa prirubnicama i kontra prirubnicama , spojnim i
zaptivnim materijalom sledećih dimenzija:
DN20 PN16
DN25 PN16
DN32 PN16
6

Koliičina

Predmer za radove termotehničkih instalacija
INSTALACIJA PREGREJANE PARE

DN20 PN16

5

J.M

Isporuka i montaža crnih čeličnih bešavnih (
kotlovskih ) cevi, materijal čelik Č.1214, sledećih
dimenzija:
Ø 26,9 x 3,2
Ø 33,7 x 3,2
Ø 42,4 x 3,2
Ø 48,3 x 3,2
Ø 60,3 x 3,6
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Ø 76,1 x 3,6
Ø 88,9 x 4,0
7

8

9

10

11

Isporuka i ugradnja crnih čeličnih bešavnih lukova,
dimenzije Ø 76,1
mm ; 5D . Sve komplet sa
materijalom za zavarivanje.
Izrada isporuka i montaža cevnih čaura (vođica), od
čeličnih bešavnih cevi ili lima minimalne debljine
1,5mm, za prodore cevovoda pregrejane pare dim. Ø
76,1x2,9mm. Dužine čaura su od 300-600 mm, u
zavisnosti od debljine zidova, odnosno međuspratne
konstrukcije.
Izrada isporuka i montaža čvrstih tačaka i kliznih
oslonaca cevnog razvoda pregrejane pare, izrađenih
od crnih čeličnih profila. Sve komplet sa priborom za
fiksiranje.

40,00

50%

kom.

12

kom.

9

kom.

40

kom.

7

kom.

2

kom.

9

kom.

6

kom.

3

kom.

1

kom.

2

kom.

2

kom.

1

Isporuka i montaža livenih zapornih ventila za parne
sisteme,
proizvođača " ARI Armaturen " ,u
kompletu sa prirubnicama i kontra prirubnicama ,
spojnim i zaptivnim materijalom sledećih dimenzija:
DN25 PN16
DN32 PN16
DN65 PN16
DN80 PN16
Isporuka i montaža livenih nepovratnih ventila
proizvođača " ARI Armaturen " u kompletu sa
prirubnicama i kontra prirubnicama , spojnim i
zaptivnim materijalom sledećih dimenzija:
DN25 PN16
DN32 PN16
DN65 PN16

14

m

Isporuka imontaža aksijalnih cevnih kompenzatora za
parne instalacije, tip SF10 AR 16; t=300°C; NP16, u
kompletu sa sa prirubnicama i kontra prirubnicama ,
spojnim i zaptivnim materijalom sledećih dimenzija:

DN 80 PN16

13

210,00

Za spojni i zaptivni materijal, vešalice nosače,
standardne cevne lukove, materijal za varenje i ostali
potreban materijal za izradu cevne mreže, uzima se
50% od prethodne stavke, tj.

DN 65 PN16

12

m

Isporuka i montaža livenih hvatača nečistoće za paru i
kondenzat
proizvođača " ARI Armaturen " u
kompletu sa prirubnicama i kontra prirubnicama ,
spojnim i zaptivnim materijalom sledećih dimenzija:
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DN25 PN16

kom.

2

kom.

2

kom.

1

kom.

2

kom.

2

kom.

1

Isporuka i montaža manometra za paru od hromnikla, fi 100 mm, za temperature od 200C, sa
manometarskom slavinom, NP16, sa mesinganim
prelazom sa crnog čelika na hrom-nikl.Manometri
moraju biti baždareni sa potvrdom o baždarenju.

kom.

1,00

Isporuka i montaža kuglaste slavine za paru, za radnu
temperaturu od 200C, NP10

kom

3,00

m2

90,00

m2

140,00

kom.

2

kom.

8

kom.

2

kom.

6

kom.

2

DN32 PN16
DN65 PN16
15

Isporuka
i
montaža
odvajača
kondenzata,
proizvođača " ARI Armaturen " u kompletu sa
prirubnicama i kontra prirubnicama , spojnim i
zaptivnim materijalom sledećih dimenzija:
DN25 PN16
DN32 PN16
DN65 PN16

16

17

18

19

20

Bojenje
novougrađenog
cevovoda
zaštitnom
antikorozionom
bojom
otpornom
na
visoke
temoerature, u dva premaza. Pre bojenja cevi očistiti
od korozije i drugih nečistoća.
Izolacija cevnog razvoda pregrejane pare mineralnom
vunom ,radne temperature 200C debljine 50mm u
oblozi od aluminijumskog lima d= 0,55mm. Obračun
je prema spoljnoj površini izolacije.
Građevinski radovi na probijanju otvora, za prolaz
cevovoda kroz zidne
i međuspratne konstrukcije,
sa krpljenjem i građevinskom obradom. Probijanje
otvora se izvodi burgijama sa dijamantskom krunom.
Probijanje se vrši van redovnog radnog vremena.
Dimenzije otvora:
- Ø 125mm, debljina konstrukcije 250 mm
- Ø 110mm, debljina konstrukcije 250 mm
- Ø 110mm, debljina konstrukcije 550 mm
- Ø 60mm, debljina konstrukcije 250 mm
- Ø 60mm, debljina konstrukcije 550 mm

21

22

23

Radiografsko snimanje varova
pregrejane pare dimenzije DN65.
plaća i po snimku vara.

na cevovodu
Obračunava se

kom

40

Radiografsko snimanje varova
pregrejane pare dimenzije DN80.
plaća i po snimku vara.

na cevovodu
Obračunava se

kom

15

pauš.

1

Izdavanje atesta od strane ovlašćenog akreditovanog
tela, da je parna instalacija izvedena u skladu sa
važećim propisima.
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24

25

26

Provera ispravnosti i setovanje rada generatora pare.
Proveru ispravnosti je potrebno da izvede ovlašćeni
serviser.
Obuka zaposlenih za rukovanje parnom instalacijom.
Trajanje obuke predvideti u više radnih dana.

pauš.

1

pauš.

1

Pripremno završni radovi:
Sagledavanje
projektne
dokumentacije
i
usaglašavanje sa situacijom na licu mesta,
razmeravanje, obeležavanje, smeštaj alata i
materijala i sl.

pauš.

Nakon izvršenog sagledavanja projektne
dokumentacije (Idejnog projekta), potrebno je
izraditi Projekat za izvođenje. Projekat za
izvođenje je potrebno dostavniti Nadzornom
organu Investitora na saglasnost pre započetka
izvođenja radova. Rok za izradu Projekta za
izvođenje je najviše 10 kalendarskih dana.

pauš.

- Proba instalacije na čvrstoću i nepropusnost u
skladu sa tehničkim uslovima za ispitivanje sudova
pod pritiskom i izradom zapisnika.

pauš.

- Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primerka

pauš.

- Unutrašnji transport alata i opreme

pauš.

- Čišćenje otpadnog materijala i odvoz na deponiju
- Primopredaja
dokumentacije

radova

sa

dostavom

potrebne

pauš.
pauš.
Ukupno:

ZBIRNA REKAPITULACIJA

INSTALACIJA PREGREJANE PARE
UKUPNO BEZ PDV-a

Датум:

_______________
M.П

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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Образац 14
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел Уговора Понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и
овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да
их у потпуности прихвата.
У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну модела Уговора
потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је
група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица
сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела Уговора парафирају и овере
печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.
УГОВОР
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
„РАДОВИ НА ПРИКЉУЧЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРЕГРЕЈАНЕ ПАРЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРАЛНЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ“
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ:

ДОБАВЉАЧ:

Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица",
Београд, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, МБ 7035900, ПИБ
100221390, број рачуна 840-273661-56, кога заступа В.Д.
Директора Института: Проф. др Зоран Башчаревић (у даљем
тексту: „Наручилац“)
и
______________________________, МБ ______________,
ПИБ______________, број рачуна___________________,
кога заступа директор _____________________________
(у даљем тексту: „Извођач“)

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012 и 14/2015 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке радова
– ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за потребе
централне стерилизације“;
- да је Извођач дана _________________ .2018. године поднео понуду дел. бр.
_____________ од ____________ године (Извођач уписује свој заводни број и датум), која
је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (Извођач
не попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1);
- да је Наручилац на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора дел. Број
___________ од ________.2018. године (Извођач не попуњава овај податак) изабрао
Иѕвођача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка радова ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу
инсталације прегрејане паре за потребе централне стерилизације“ у свему према
конкурсној документацији и техничким захтевима, односно, спецификацијама, а који су
саставни део овог Уговора, по систему „кључ у руке“.
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ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Члан 2.
Уговорену цену чине:
цена набавке радова ЈН бр. 58/2018 - „Радови на прикључењу инсталације прегрејане
паре за потребе централне стерилизације“;, а све по принципу „кључ у руке“ из чл. 1.
овог Уговора, у укупној вредности:
од __________________________________________________ динара,
 порез на додату вредност у износу од ________________ динара,
 Укупна уговорена цена износи: ______________________ динара
(словима: _________________________________________________________________
динара)
Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова
обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за
уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за
квалитативни и квантитативни преглед и примопредају радова, а све по систему „кључ у
руке“.
Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна.
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 3.
Наручилац ће за потребе контроле извршења овог Уговора одредити лице које ће у његово
име вршити надзор над радовима и оверавати грађевински дневник и грађевинску књигу.
Овлашћени представник Наручиоца (Надзор) је дужан да Извођача уведе у посао, у року 3
дана од потписивања Уговора.
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.
Јединичне цене из Спецификације радова са структуром цене, које се сматрају Ценовником
су фиксне и непроменљиве за цeо уговорени период.
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Сва плаћања по овом уговору Извођачу ће вршити Наручилац по испостављеном рачуну, у
року ________________________(не краћем од 30 дана), након изведених радова и
обострано потписаног Записника о примопредаји, које потписују овлашћена лица
Наручиоца и Извођача (примопредаја) односно одмах по преносу средстава од стране
Министарства здравља на рачун Наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да ће Извођачу исплата уговореног износа из члана 2. овог
Уговора бити извршена на следећи начин:
Плаћање је у динарима.
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Начин плаћања: аванс _______________% / без аванса __________________
- Уколико је авансно плаћање, описати и навести износ у % (процентима):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
(Овај став биће унет уколико изабрани Извођач радова захтева авансно плаћање)
НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 5.
Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана
1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази
надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца и
стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које
је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке
или пропусте о свом трошку.
Лице које врши стручни надзор није овлашћено да мења техничку документацију на основу
које се изводе радови, уговорену цену или друге одредбе уговора, као ни да са извођачем
уговара друге радове или уређује с њим друге имовинско-правне односе, осим ако је за то
посебно овлашћен од наручиоца. Надзорни орган не може уговарати другачије рокове за
извођење радова који су предмет овог уговора, непредвиђене радове, као ни вишкове
радова без изричитог писаног овлашћења Наручиоца.
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим просторијама
где се обављају активности за потребе извођења уговорених радова.
Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Наручиоца о именовању
одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на објекту за време
извођења радова.
РОК
Члан 6.
Рок извођења радова је ______ (не дужи од 45 календарских дана) од дана ступања на
правну снагу уговора, односно од дана увођења извођача радова у посао, а све по систему
„кључ у руке“.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока, без изричите писмене сагласности Наручиоца.
Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова
наступе промењене околности и то:
- природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );
- мере државних органа и надлежних органа ;
- увећане количине радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
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-

-

додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за
које у време закључења уговора Наручилац нити Извођач није знао, нити је могао
знати да се морају извести;
друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у
уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене
околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог
уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем
посебног допунског уговора.
Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји
(земљотрес, поплаве) и мере државних органа.
Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже
основаност захтева.
Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по
истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и
његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним
основама.
Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок
може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.
Захтев за продужетак рока поднет по истеку рокова одређених ставом 1. овог члана
Уговора, неђе се узети у разматрање.
Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са
Извођачем регулисати допунским уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Наручилац има право да Извођачу
обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности радова
за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни
орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно
уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Наручилац због закашњења
претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно, поред уговорне казне.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 10.
Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу
документацију:
- грађевински дневник,
- грађевинску књигу.
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У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења
радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле
или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Наручиоцу и
све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о
стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.
Овлашћени представник Наручиоца (Надзорни орган) и Извођача (одговорни извођач
радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.
Обавеза Извршиоца је да инсталацију прегрејане паре пројектује и изгради по
систему „кључ у руке“, у складу са условима и прописима, односно све радове на изградњи
објекта у складу са Законом о планирању и изградњи.
За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извођач је у
обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о
свом трошку.
ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА
Члан 11.
У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку
сметње због које су радови обустављени.
У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.
Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је
одговорна за обустављање радова.
Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној
страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када
због обуставе дође услед обавезе Наручиоца за поступањем у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана
11. овог уговора .
Накнада обухвата и изгубљену добит.
Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Наручиоца о околностима које
онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је
предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је
извођење радова обустављено.
КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 12.
Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном
квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије.
Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и
изведених радова и да Наручиоцу омогући контролу.
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Извођач је обавезан да Наручиоцу на дан примопредаје радова записнички преда све
гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са
упутствима за употребу.
Радови морају бити изведени у свему према предмеру и предрачуну, техничком опису и
општим условима из уговорне документације, а у погледу квалитета материјала и
изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе
радове по уговорној документацији, предмеру и предрачуну, техничким прописима и
стандардима, као и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даљег
извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и
опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта,
живота људи или суседних објеката, Наручилац има право да захтева да Извођач поруши
изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.
Недостатке које уочи и констатује надзорни орган Наручиоца, Извођач радова дужан је
отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву
Наручиоца и не отклони недостатке на изведеним радовима, Наручилац може да раскине
уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених
радова, као и због раскида уговора.
Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у
техничкој документацији и да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке у
техничкој документацији коју је добио од Наручиоца.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се
приликом квалитативног и квантитативног прегледа и примопредаје радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 13.
1)
Банкарску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења Уговора преда Н аручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за
добро извршење посла издаје се у висини од највише 10% са ПДВ, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико
изабрани Понуђач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним
Уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног поступка
јавне набавке уколико буду испуњени сви законски услови.
2)
Уколико Понуђач, понуду подноси са АВАНСНИМ ПЛАЋАЊЕМ, обавезује се да
у року од 15 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за
аванс, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без
права на приговор. Банкарска гаранција за аванс издаје се у висини аванса са ПДВ, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
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3) За опрему и радове, пре окончања посла, изабрани Понуђач ће обезбедити банкарску
гаранцију ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, у висини од 5%
без ПДВ вредности, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је
одређен за исправан рад.
Ако се у року реализације овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
Извођач мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за
колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 14.
Изабрани понуђач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова, писаним
путем, затражи квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова.
Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши Надзор који је одредио
Наручилац, а изабрани понуђач радова одређује лице које ће бити његов представник.
Надзорни орган ће о изведеним радовима сачинити записник.
Извођач је дужан да поступи по налозима Надзорног органа за квалитативни и
квантитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране Надзора
отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја
радова између Извођача, Надзорног органа и Наручиоца. Извођач по основу Записника о
примопредаји радова без примедби, испоставља коначни рачун.
Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране Надзора за
квалитативни преглед, у примереном року, Наручилац може да ангажује друго лице да их
изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Наручилац без учешћа Извођача ако
Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на
позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном
достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка
примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.
Ако Надзор за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци
такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се
може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење
уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног
обрачуна.
Коначни обрачун извршених радова врши Надзор који именује Наручилац, а све по
принципу „кључ у руке“.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 15.
Грантни рок на изведене радове ___________ (не може бити краћи од 2 године) од
завршетка радова.
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Гарантни рок почиње да тече од момента квалитативног пријема који се констатује
Записником о уредном квалитативном пријему које потписују овлашћена лица Наручиоца
и Извођача радова (Записник о примопредаји).
Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року
на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у
погледу квалитета радова и материјала.
Наручилац ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.
Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац
задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање
предметних недостатака.
У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења без приговора
може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је
исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не
покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Наручилац има право да
од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.
ОСИГУРАЊЕ
Члан 16.
Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о
плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим
лицима лицима и стварима са важношћу за цео период до примопредаје радова Наручилацу
и потписивања записника о примопредаји радова.
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 17.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова,
материјала и опреме сноси Извођач.
После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и
оштећења сноси Наручилац.
МЕРЕ СИГУРНОСТИ
Члан 18.
Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере
предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр.
101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано
спровођење тих мера.
Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Извођач који те мере
предузима.
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Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности
објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и
околине.
Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна
писана форма.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.
У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.
Члан 20.
Наручилац може једнострано раскинути уговор:
- ако Извођач не достави гаранцију за добро извршење посла.
- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;
- ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према
уговору;
- ако обим увећаних количина уговорених радова и непредвиђених радова буде толики,
да цена радова мора да се знатно повећа и премаши обезбеђена средства Наручиоца;
- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не
предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;
- ако Извођач изводи радове неквалитетно;
- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;
- ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао;
- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег
рада;
- ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у
уговору.
У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Наручилац ће реализовати
средство финансијског обезбеђења.
Због заостајања извршења радова, Наручилац може једнострано раскинути уговор само ако
је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни
примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том
накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако
Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Наручилац
има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.
Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења
истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Наручилаца, уз
захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида
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уговора, од стране Наручилаца ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у
увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.
Члан 21.
Извођач може раскинути уговор:
-ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Члан 22.
Наручилац и Извођач могу споразумно раскинути уговор:
- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.
Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе
уговорне стране.
Члан 23.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна
која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручилаца и Извођача.
Члан 24.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручилацу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше
у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој
форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним
прописима.
Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана
форма.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 26.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог
Уговора, реше споразумно.
У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о
томе ће одлучити Привредни суд у Београду.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране Наручилаца и овлашћеног
лица Извођача.
Саставни део овог Уговора чини:
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-

Понуда Извођача бр _____ од _________ године, која је код Наручилаца заведена
под бр. _______ од _________ године.
Члан 28.

Овај Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Наручилаца и
2 (два) за Извођача.
Извођач:

Наручилац:
В. Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

_______________________
Проф. др Зоран Башчаревић
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Образац бр. 14.
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: Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, Ул.
Ул. Михаила Аврамовића бр. 28, 11000 Београд
Текући рачун: 840-273667-38
Код банке: Управа за јавна плаћања
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за ортопедскохируршке болести „Бањица“, као Повериоца, да предате менице број _______________
може попунити на износ од ______________ динара на име озбиљности понуде, за ЈН бр.
58/2018, чији је предмет: „Радови на прикључењу инсталације прегрејане паре за
потребе централне стерилизације“.
Овлашћује се Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, 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
Датум важења Овлашћења _________________године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.
________________________________
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 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. Додавање било каквог текста на меници (осим печата и потписа овлашћеног
лица дужника захтеваних у пољу 6) није дозвољено, у супротном таква понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке добављача, а добављач
је у обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице
код НБС.
Поред менице и попуњеног меничног овлашћења, добављач је у обавези да
достави оверену фотокопију картона депонованих потписа (фотокопија треба
да буде оверена од стране банке, не старија од два месеца од датума
предвиђеног за отварање понуда), као и уз потписивање оквирног споразума
оверену фотокопију ОП Образаца (код јавног бележника) за лица за које је
доставио картон депонованих потписа.
Меницу, менично овлашћење и потврду о извршеној регистрацији менице код
Народне банке Србије, је ОБАВЕЗНО ОВЕРИТИ ИСТИМ ПЕЧАТОМ КОЈИ
ЈЕ ДЕПОНОВАН НА ДЕПО КАРТОНУ, У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ
РАСПОЛАЖЕ СА ВИШЕ ПЕЧАТА.
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Prilog 1 – Grafička dokumentacija
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