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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Општа болница Сента је објавила позив и конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на интернет страници www.hospitalsenta.rs за подношење понуда за јавну
набавку радова – Адаптација простора за ЦТ апарат. Конкурсна документација се
може преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице www.hospitalsenta.rs
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Општа болница Сента
Адреса: Карађорђева 64, Сента 24400
Интернет страница: www.hospitalsenta.rs
ПИБ: 106905318; Матични број: 08923507; Текући рачун: 840-816661-74
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са конкурсном документацијом, Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
Поступак се спроводи ради закључења уговора.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 24/18 је набавка радова – Адаптација простора за ЦТ
апарат , шифра из општег речника 45000000 – Грађевински радови
1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. Понуду треба
доставити у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст: “Понуда –
не отварај, Адаптација простора за ЦТ апарат ”, на адресу Карађорђева брoj 64,
24400 Сента. На полеђини коверте читко написати назив, број телефона и адресу
понуђача. Понуђач понуду подноси лично предајом у писарници или путем поште. Ако
је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу,
са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуда се сматра благовременом ако је
поднета до 08.01.2019. године до 9,00 часова.
1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 08.01.2018. године у 12,00 часова у великој сали
Управне зграде Опште болнице Сента, Карађорђева брoj 64. Овлашћени представник
понуђача који присуствује отварању понуда, предаје оверено и потписано пуномоћје пре
почетка отварања понуда, које мора гласити на особу која присуствује отварању понуда.
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1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од дана отварања понуда, односно
по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.
1.7. КОНТАКТ (лице или служба)
Лице за контакт:
Радним данима од 6,30-до 14,30 часова
Јудит Батори, E-mail адреса: javnenabavke@hospitalsenta.rs

Комисија за јавне набавке
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Уколико је документација на страном језику (осим каталога или одговарајућег
документа на основу којег се може утврдити усклаћеност понуђених добара са траженим
техничким спецификацијама наручиоца-који могу бити и на енглеском језику), потребно
је обезбедити превод исте оверен од стране овлашћеног преводиоца.
2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све тражене
доказе у наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се доказује
испуњеност услова“. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се
подноси у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је предата. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу,
јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуда мора бити
повезана траком (јемствеником) и запечаћена у целини. Понуђачи могу да поднесу
само једну понуду и не могу је мењати. Понуда која није сачињена у складу са захтевима
из конкурсне документације биће одбијена.
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.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда садржи:
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ број 2 - Подаци о подизвођачу (уколико понуђач нема подизвођача
достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 3 - Подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (уколико се не
ради о заједничкој понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4 - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о jавним набавкама
ОБРАЗАЦ број 4.1. - Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана
75. Закона о jавним набавкама (уколико понуђач нема подизвођача достављање
овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4.2. - Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
jавним набавкама за случај заједничке понуде (уколико се не ради о заједничкој
понуди достављање овог обрасца није обавезно)
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ОБРАЗАЦ број 5 - Образац понуде
ОБРАЗАЦ број 6 - Oбразац структуре цене
ОБРАЗАЦ број 7 - Техничке спецфикације
ОБРАЗАЦ број 8 – Списак референци
ОБРАЗАЦ број 9 – Изјава понуђача о отклањању кварова у гарантном року
ОБРАЗАЦ број 10 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 11 - Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца
није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 12 - Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 13 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
ОБРАЗАЦ број 14 - Изјава понуђача да нема забрану обављања делатности
ОБРАЗАЦ број 15 - Записник о извршеном обиласку локације у објекат Наручиоца
ОБРАЗАЦ број 16 - Изјава o могућности извршења уговорних обавеза
ОБРАЗАЦ број 17 - Образац меничног овлашћења – писма уз меницу за озбиљност
понуде (образац мора да буде уредно попуњен, оверен печатом и потписом
овлашћеног лица Понуђача и обавезно се доставља уз понуду)
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН У БИШЕ ПАРТИЈА
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који
део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или
опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Сента, Карађорђева бр.64, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Адаптација простора за ЦТ апарат, ЈН
бр. 24/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Адаптација простора за ЦТ апарат, ЈН
бр. 24/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Адаптација простора за ЦТ апарат, ЈН
бр. 24/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Адаптација простора за ЦТ
апарат, ЈН бр. 24/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну
документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу
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јавних набавки и на својој интернет страници. Наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда
уколико 8 или мање дана пре датума за достављање понуда изврши измену конкурсне
документације.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ
Понуђач који је самостално пондео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у истој, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у поуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Подуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
За извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке понуђач може доказати испуњеност услова из члана 75. став 1.тачка 5) Закона
преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. Понуђач може ангажовати као
подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Додатне услове чланови групе
понуђача испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) Податке у 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.
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Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за
обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и
задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара
за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.Понуђач је дужан да у својо понуди наводи имена и одговарајуће
професионалне кавлификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, НАЧИНА ВРШЕЊА
РАДОВА, НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА
10.1. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
10.2. Захтев у погледу начина вршења радова
Наручилац захтева од понуђача да предметне радове изврши у складу са својом
понудом.
10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање за изведене радове се врши на основу оверених привремених и окончане
ситуације, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана пријема ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
10.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за предметне радове износи 2 године, рачунајући од дана записничког
пријема истих.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Ако је у понуди
исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може
користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости.
Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна
трећој страни од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности
понуђача.
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Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и
оверити парафом и печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали
комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави:
14.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице за
озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде, а најмање 30 дана од
дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
14.2. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да
ће приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже
од уговореног рока за испоруку добара, као средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла и картон депонованих потписа.
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Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће
одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.
14.3. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће
приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже
од дана истека гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и картон депонованих потписа.
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће
одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.
14.4. Меница за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора
наручиоцу достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од
понуђене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за
испоруку добара, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и
картон депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као
доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС. Наручилац ће уновчити меницу за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
14.5. Меница за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора
наручиоцу достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од
понуђене цене без ПДВ-а са роком важења 10 дана дуже од дана истека гарантног рока,
као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон
депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као
доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака који би могли да умање
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач
не изврши обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року.
15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, путем поште или
електронске поште (javnenabavke@hospitalsenta.rs) тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је
дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења
телефоном, није дозвољено. Додатне информације или појашњења упућују се са
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр. 24/18, на неки од следећих начина:
1. путем поште на адресу Карађорђева број 64, 24400 Сента
2. путем електронске поште на адресу: javnenabavke@hospitalsenta.rs
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Уколико се захтев за додатним информацијама или појашњењима упућује путем
електронске поште, понуђач који је извршио достављање дужан је да од Наручиоца
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је Наручилац дужан и да
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. Наручилац није дужан
да доставља додатне информације или појашњења уколико понуђач који је доставио
захтев за додатним информацијама или појашњењима није тражио од Наручиоца
потврду пријема документа (електронске поште).
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. По истеку рока предвиђеног за
подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
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набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну
одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом су рок
важења понуде и гарантни рок.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће
уговор о јавној набавци доделити понуђачу које је дао дужи рок важења понуде.
Уколико буду постојале две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком
важења понуде као најповољнија биће понуда оног понуђача који је понудио дужи
гарантни рок.
19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине.
20.
КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНТА
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове,
наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена
није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на
добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује
порез на доходак грађана.
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Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је
сваки члан групе понуђача лице из члана 86. став 6. Закона.
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је
понуђач и његов подизвођач лице из члана 86. став 6. Закона.
Уколико у поступку учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној
трговини у централној Европи (CEFTA 2006), предност дата у ставу 1. ове тачке
примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
Уколико у поступку учествују понуђачи из држава потписница Споразума о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, предност дата у ставу 1. ове тачке
примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем
тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@hospitalsenta.rs и
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом
није другачије одређено. 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 три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се
оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а
након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о
додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за
заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у поступку јавне набавке
поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том
захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама
члана 150. Закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту
права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева за заштиту права, у складу са Законом.
У случају подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати
таксу од 60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије (у даљем тексту: такса).
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Према члану 151. Закона, захтев за заштиту права, између осталог, мора да садржи и
потврду о уплати таксе. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6)
ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. На
питања поступка заштите права која нису уређена Законом о јавним набавкама сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да
потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
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сносити било какве последице, осим 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. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права
закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
24. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови
за доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке 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 због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно у наредних шест месеци.
25. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена
2. уколико поседује битне недостаке
3. уколико није одговарајућа
4. уколико није прихватљива
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде
биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом
траженом документацијом за финансијско обезбеђење
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено
да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
5) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није

одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава
права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ број 2

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОДИЗВОЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ број 3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број
учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ број 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке радова – Адаптација
простора за Цт апарат, број 24/18, с обзиром да:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
члан 75. став 1. тачка 1. Закона: понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар; доказ: извод или решење из
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;

члан 75. став 1. тачка 2. Закона: понуђач или његов правни заступник нису
осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ:
извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица; извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе МУП-а за законског засутпника или адекватан докуменат издат у земљи
понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда;

члан 75. став 1. тачка 4. Закона: понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС, или стране државе
када има седиште на њеној територији; доказ: потврда пореске управе
Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе
јавних прихода о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат
издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може
бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
 члан 75. став 2. Закона:
а) има потписану изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине; доказ:
потписана и печатом оверена изјава понуђача дата на “Обрасцу 13“.


б) има потписану изјаву да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде; доказ: потписана и печатом оверена изјава понуђача дата
на “Обрасцу 14“.
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НАПОМЕНА:
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће
одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци,
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
Испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5.
Закона, Понуђач може да доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Дана: _________ 2019. године
М.П.
ПОНУЂАЧ
__________________
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.1. располаже неопходним финансијским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
1) није исказао губитак у пословној 2015., 2016. и 2017. години; доказ: Извештај о бонитету
(образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре или биланси успеха и стања;
2) нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од шест месеци пре објављивања
позива; доказ: Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом
меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена, са назначењем
интернет странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и
приложеном електронском потврдом са интернет странице;

2.2. располаже неопходним пословним капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
1) у 2016., 2017. и 2018. години је извео радове на најмање 3 (три) објекта, у укупном
најмањем износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а; доказ: фотокопијa рачуна – прва
страна; попуњени Образац број 8 – Списак референци који потписује и печатом оверава
понуђач;
2.3. располаже са довољним кадровским капацитетом за извођење радова који су
предмет ове јавне набавке
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико располаже са најмање:
- 1 (једним) дипломираним грађевинским инжењером ;
- 8 (осам) радника грађевинске струке, запослених на одређено или неодређено време,
доказ: фотокопије образаца М Пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на
обавезно социјално осигурање , фотокопије одговарајућег уговора на основу којег су
ангажовани ;за грађевинског инжењера треба доставити и фотокопију дипломе;
Уколико је ангажовано лице, које није у радном односу код понуђача, већ осигурано, не
подноси се М пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно
осигурање. У овом случају треба да се поднесе фотокопија одговарајућег уговора на
основу којег је лице ангажовано и Потврда о радном односу послодавца код којег је лице
у радном односу или Уверење из централног регистра о пријави на обавезно социјално
осигурање лица издато од стране надлежног Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање. Уговор на основу којег је лице ангажовано мора да буде закључен у складу
са одредбама Закона о раду. У случају да је лице ангажовано по основу уговора о делу,
Наручилац ће као доказ прихватити искључиво уговор који је закључен ради обављања
послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду
или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или
интелектуалног посла;
- 1 (једним) лицем задуженим за безбедност и здравље на раду или ангажованог
правног лица или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и
здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада Републике Србије;
доказ: фотокопија уговора о ангажовању правног лица или предузетника, важеће
лиценце и уверења;
2.4. располаже са довољним техничким капацитетом за извођење радова који су
предмет ове јавне набавке
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико располаже са најмање:
- 1 (једним) теретним возилом,
- 1 (једним) путничким комбијем;
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доказ: фотокопија саобраћајних дозвола за возила и полисе осигурања, а уколико је
основ коришћења возила уговор о закупу или лизингу, треба доставити и фотокопију
уговора о закупу односно лизингу истих;
2.5. понуђач мора извршити обилазак локације Наручиоца (зграда Градске куће у
Сенти, Главни трг број 1) на којој треба да се изврше предметни радови; доказ:
а) записник о извршеном обиласку локације Наручиоца (Образац број 15.)
б) изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном обиласку локације Наручиоца,
у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу
предметне јавне набавке (Образац број 16.)
Обилазак локације Наручиоца на којој треба да се изврше предметни радови, понуђач
може извршити уз претходно поднет писани захтев који се доставља електронским
путем овлашћеном лицу за контакт Наручиоца, Јудит Батори, службеник за јавне
набавке; уколико обилазак локације Наручиоца врши лице које није законски заступник
понуђача за истог је потребно при подношењу писменог захтева Наручиоцу, доставити и
уредно попуњено овлашћење, које је потписано и оверено печатом законског заступника
понуђача; o извршеном обиласку локације се сачињава записник који потписују
овлашћени представник понуђача и овлашћено лице за контакт Наручиоца; понуда
понуђача који није извршио обилазак нaведене и захтеване локације Наручиоца или није
доставио исправан записник о извршеном обиласку локације Наручиоца како је
захтевано, биће сматрана неисправном. Обилазак се може извршити 3. Јануара 2019-е
године, и то од 10,00 до 12,00 часова, с тим да понуђач треба лично дође у канцеларију
код службеника за јавне набавке.
Ради доказивања испуњености додатних услова понуђач мора да достави све доказе
наведене у тачкама 2.1., 2.2., 2.3.,2.4. и 2.5
Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и 76. ЗЈН и услови
дефинисани у додатним обавезним условима понуда неће бити разматрана.

Дана _________ 2019. године

М.П.
ПОНУЂАЧ
________________
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ОБРАЗАЦ 4.1.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да подизвођач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке радова – Адаптација
простора за ЦТ апарат, број 24/18, с обзиром да:
- члан 75. став 1. тачка 1. Закона: понуђач регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар; доказ: извод или решење из регистра
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда или из одговарајућег регистра или адекватан докуменат издат у земљи
понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
- члан 75. став 1. тачка 2. Закона: понуђач или његов правни заступник нису
осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ:
извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
МУП-а за законског засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача
чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре
отварања понуда;
- члан 75. став 1. тачка 4. Закона: понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима РС, или стране државе када има
седиште на њеној територији; доказ: потврда пореске управе Министарства
финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода о
измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у земљи
понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда.
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Пре доношења одлуке о додели уговора подизвођач прворангираног понуђача је
дужан да по позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или
копију доказа о испуњености захтеваних услова.
Дана __________ 2019. године
МП
ПОНУЂАЧ _____________________
Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава
обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о
испуњености услова из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под
кривичном
и
материјалном
одговорношћу.
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ОБРАЗАЦ 4.2
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
СЛУЧАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач из групе
понуђача______________________________________испуњава
услове
прописане
чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке радова –
Адаптација простора за Цт апарат, број 24/18, с обзиром да:
- члан 75. став 1. тачка 1. Закона: понуђач регистрован код надлежног органа,

односно уписан у одговарајући регистар; доказ: извод или решење из регистра
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
- члан 75. став 1. тачка 2. Закона: понуђач или његов правни заступник нису
осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ:
извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица; извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе МУП-а за законског засутпника или адекватан докуменат издат у земљи
понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда;
- члан 75. став 1. тачка 4. Закона: понуђач измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са прописима РС, или стране државе када има
седиште на њеној територији; доказ: потврда пореске управе Министарства
финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихова о
измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у земљи
понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирана група понуђача је
дужна да по позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал
или копију доказа о испуњености захтеваних услова.
Дана

2019. године
МП
ПОНУЂАЧ ________________

Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава
обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о
испуњености услова из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом
под кривичном и материјалном одговорношћу.

ОБРАЗАЦ број 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште понуђача: ________________________________________________________
Улица:___________________________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ)________________________________________
Шифра делатности_________________________________________________________
Број текућег рачуна: _______________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Телефакс: ________________________________________________________________
E-maиl адреса_____________________________________________________________
Лице за контакт___________________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора______________________________________
Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Адаптација простора за ЦТ апарат
Јавна набавка број: 24/18
ПОНУДА БРОЈ ____________________
Од____________________ 2019. године издата у _______________________
Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)
Понуда се тражи за набавку радова Адаптације простора за ЦТ апарат, према
следећем:
I.
ЦЕНА
СВЕУКУПНА ЦЕНA ______________________________________ динара без ПДВ-а
СВЕУКУПНА ЦЕНА ______________________________________ динара са ПДВ-ом

НАПОМЕНА: У цену су укључени сав помоћни материјал, радна снага и друго што је
неопходно за реализацију предмета уговора.
II.
РОК ИЗВОЂАЊА РАДОВА
Рок извођења радова је 30 дана од увођења у посао.
III.
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА
Место извођења радова је fco Наручилац, Сента, Карађорђева 64.
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IV.
НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање за изведене радове се врши на основу оверених привремених и окончане
ситуације, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана пријема ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
V.
ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за предметне радове износи 2 (две) године, рачунајучи од дана добијања
извештаја Комисије за технички преглед којим се утврђује да је простор погодан за
употребу.
ПОНУДУ ПОДНОСИМО
(заокружити одговарајуће и попунити)
а) самостално,
б) заједнички са _________________________________________________________ или
в) са подизвођачем__________________________________________________________
- _______ % од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу (не може
бити већи од 50% од укупне вредности набавке)
-

део

предмета

набавке

који

се

извршава

преко

подизвођача

_________________________________________________________________________
ПОНУЂАЧ
Место и датум:
М.П.

___________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ број 6
Образац структуре цене

Адаптација простора за ЦТ апарат
Red.
broj

Opis radova
Jed. mere

Količina

GAĐEVINSKI RADOVI
“A”
I.
1

2

3
4

5

6

PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
Kompletno obijanje postojećeg poda
prizemlja debljine cca 6cm sa podnom
oblogom zajedno. U cenu uračunati utovar
i odvoz nastalog šuta na deponiju ili na
mesto gde odredi Investitor udaljenu do 5
km. Kompletno izvedeno, obračunava se po
m2.
Obijanje fajans pločica sa zidova zajedno sa
malterom. U cenu uračunati utovar i odvoz
nastalog šuta na deponiju ili na mesto gde
odredi Investitor udaljenu do 5 km.
Kompletno izvedeno obračun po m2.
Skidanje farbe sa zidova struganjem.
Kompletno izvedeno obračun po m2.
Proširenje otvora u nosećim zidovima. U
cenu uračunati sav rad i materijal, utovar i
odvoz nastalog šuta na deponiju ili na
mesto gde odredi Investitor do udaljenosti
od 5 km. Kompletno izvedeno obračun po
m3.
Proširenje otvora u pregradnim zidovima. U
cenu uračunati sav rad i materijal, utovar i
odvoz nastalog šuta na deponiju ili na
mesto gde odredi Investitor do udaljenosti
od 5 km. Kompletno izvedeno obračun po
m3.
Pažljivo vađenje postojeće stolarije koja se
zamenjuje. Demontažu izvesti pažljivo da
se ne ošteti stolarija i zidna masa oko nje. U
cenu kod prozora uračunati i skidanje
prozorskih daski, limenog opšava solbanaka i odlaganje skinute stolarije i
bravarije na deponiju ili na mesto gde
odredi Investitor udaljenu do 5 km.
Kompletno izvedeno obračunava se po
kom.
dvokrilna vrata dim 180/144 cm
vrata dim 200/80 cm

7

m2

44.50

m2

12.00

m2

195.00

m3

1.00

m3

0.56

Kom

1.00

kom

1.00

demontaža stakla dim 80/80 cm

Kom

1.00

Pažljivo vađenje specijalnog stakla sa vizir
otvora. Demontažu izvesti pažljivo da se ne
ošteti stolarija i zidna masa oko nje. U cenu
uračunati i odlaganje stakla na mesto koju
odredi Investitor. Kompletno izvedeno
obračunava se po kom.
demontaža stakla dim 80/80 cm

Kom

1.00

Jedinična
cena bez
PDV-a

Ukupna cena
bez PDV-a

8

9

10

II.

Demontaža postojeće sanitarne opreme. U
cenu uračunati i vađenje potojeće
vodovodne i kanalizacione mreže sa
utovarom i odvozom nastalok šuta na
deponiju ili na mesto koju odredi Investitor
udaljenu do 5km.
Umivaonik

kom

3.00

WC šolja sa vodokotlićem

kom

1.00

m

7,43

m2

44.50

m3

0.64

m2

6.00

m2

44.50

m2

20.00

m2

4.00

Sečenje betona dijamantskom pločom radi
formiranje kanala dimenzije 20x25cm za
instalacije CT uređaja.
Struganje i čišćenje poda pre lepljenja
bakarne trake. Kompletno izvedeno
obračun po m2.
Ukupno pripremni radovi i rušenja bez
PDV-a:
ZIDARSKI RADOVI

Zaziđivanje otvora punom opekom u
produžnom cemetnom malteru M-50. U
cenu uračunati sav rad i materijal.
Kompletno izvedeno obračun po m3.

1

2

Popravka i obrada kventova sa produžnim
cementnim malterom. Kompletno izvedeno
obračun po m2.

3

Izrada i montaža spuštenog plafona tipa
Armstrong ili odgovarajuće unutar objekta
sa metalnom podkonstrukcijom obešenom
pomoću vešaljki i sa oblogom od
gipskartonskih ploča debljine d=1.25cm.
Montažu izvesti sa svim potrebnim
elementima i opšavima u svemu prema
preporukama proizvođača. Koristiti gore
navedene materijale
ili odgovarajuće
proizvode sa
istim karakteristikama.
Kompletno izvedeno obračunava se po m2.
Popravka maltera unutrašnjih zidova
produžnim cementnim malterom. Zadnji
sloj izvesti sa upotrebom sejanog peska. U
cenu uračunati sav rad i materijal.
Kompletno izvedeno obračun po m2.

4

5

Prizemlje
Popravka lakih pregradnih zidova debljine
d=125 mm. Popravku izvesti sa svim
potrebnim elementima i opšavima u svemu
prema
preporukama
proizvođača.
Kompletno izvedeno obračunava se po m2.
Ukupno zidarski radovi bez PDV-a:

III

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI
RADOVI
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1

IV
1

Izrada betonske kanalice od betona MB20MPa armiranog sa mrežastom armaturom
Q-188. Beton ugraditi i negovati po
propisima. U cenu uračunati mrežastu
armaturu Q-188 kao i nabavku i ugradnju
čeličnih L profila. Kompletno izvedeno
obračun po m.
Ukupno betonski i armirano betonski
radovi bez PDV-a:
PODOVI
Izrada poda od elektroprovodnog antistatik
PVC poda proizvođača Tarkett tipa Toro
SC ili odgovarajuće od sledećih slojeva.
Tarkett Toro SC ili odgovarajuće sa
elektroprovodljivom lepkom sa dodatkom
grafita
cementni estrih d=5cm sa Q-139

V

1

2

3

4

7.43

m2

44.50

m2

44.50

m2

44.50

kom

1.00

kom

1.00

unutrašnja vrata dim 150/200 cm
Nabavka i ugradnja unutrašnjih punih vrata
od PVC petokomornih profila ojačanih sa
Al profilima. U cenu uračunati sve potrebne
elemente za funkcionisanje vrata. Obračun
po komadu kompletno ugrađene stolarije.

kom

1.00

unutrašnja dvokrilna vrata dim 156/200 cm

kom

1.00

kom

1.00

hidroizolacija Fimfleks V4 ili odgovarajuće
Prilikom postavljanja podne obloge
podlogu treba zagrejati. Ovom pozicijom
obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju
celokupnog gotovog poda, sloj za
izravnavanje i sokle. Koristiti gore
navedene materijale ili slične proizvode sa
istim
karakteristikama.
Kompletno
izvedeno sa svim slojevima, obračunava se
po m2 gotovog poda.
Ukupno podovi bez PDV-a:
“B”

m

ZANATSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
Napomena: tačne dimenzije stolarije
izmeriti na licu mesta !
Nabavka i ugradnja unutrašnjeg prozora sa
olovnom staklom.
U cenu uračunati
nabavku i montažu prozorskih daski sa
svim elementima za montažu i farbanje
prozora sa svim potrebnim predradnjama.
Obračun po komadu kompletno ugrađene
stolarije.
prozor dim 120/100 cm
Nabavka i ugrađivanje punih unutrašnjih
kliznih olovnih vrata sa pripadajućim
okovima i pragovima. Obračun po komadu
kompletno ugrađene stolarije.
unutrašnja vrata dim 100/200 cm

unutrašnja jednokrilna vrata dim 118/207
cm
Nabavka i montaža olovnih montažno
demontažnih paravana na postojeće
prozore. Obračun po komadu kompletno
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VI
1

VII
1

VIII
1

“C”
IX
1

2

3

ugrađene stolarije.
paravan dim 50/188
paravan dim 50/133
Ukupno stolarski radovi bez PDV-a:
BRAVARSKI RADOVI
Izrada i montaža poklopca dimenzije
18x14cm od rebrastog lima debljine 8mm
kanala u podu za instalacije. Kompletno
izvedeno obračunava se po m1.
Ukupno bravarski radovi bez PDV-a:
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Obrada unutrašnjih zidova kvalitetnom
disperzivnom unurtrašnjom farbom otporno
na mokro brisanje u tonu po izboru
projektanta i Investitora. U cenu uračunati
pokrivanje stolarije zaštitnom folijom,
popravku površina, gletovanje u dva sloja,
brušenje sa svim potrebnim predradnjama.
Kompletno izvedeno obračunava se po m2.
Prizemlje
Ukupno molersko farbarski radovi bez
PDV-a:
RAZNI RADOVI
Finalno čišćenje svih prostorija kao i
čišćenje svih prozora i vrata nakon
završetka radova. Kompletno izvedeno
obračunav se paušalno.
Ukupno razni radovi bez PDV-a:
ELEKTROENERGETSKE
INSTALACIJE
NAPAJANJE, RAZVODNI ORMANI I
KABLOVI
Isporuka i ugradnja u postojeći GRO ormar
(ormar iz koga se napaja RO CT) sledeću
opremu:
Tropolni instalacioni automatski prekidač,
3P, 80A, karakteristike C,10kA
Izrada, isporuka i montaža razvodnog
ormana RO. Orman je za unutrašnju
montažu i ugradnju na zid od poliesterske
smole
ojačane
staklenim
vlaknima
dimenzija 500×700×200mm (Š×V×D) sa
vratima i tipskom bravom za zaključavanje,
stepena zaštite IP54. Uvod kablova je
odozgo. Kompletno montiran, povezan
označen i ispitan sa pripadajućom
dokumentacijom. U orman ugraditi sledeću
opremu.
tropolni instalacioni automatski prekidač,
3P, 80A, karakteristike B, 10kA.
jednopolni instalacioni automatski prekidač
C60N, 1P, 16A, karakteristike C, 6kA.
jednopolni instalacioni automatski prekidač
C60N, 1P, 10A, karakteristike C, 6kA.
FID sklopka 80/0.5
Kablovske uvodnice, redne stezaljke,
materijal za šemiranje obeležavanje i
montažu.
Instalacioni provodnici tipa N2XH, za
unutrašnje instalacije, položeni delimično

kom
kom

1.00
2.00

m1

7.43

m2

195.00

pauš.

komplet

1

1.00

kom.

1

kom.

10

kom.

2

kom.

1

komplet

1.00
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4

5
6

X
1

2

3

4

po zidu ispod maltera, a delimično na
perforiranim nosačima kablova (PNK
regalu), komplet sa isporukom cevi,
razvodnih kutija, montažnog i spojnog
materijala i pribora.
N2XH 5×16 mm² od RO do CT aparata po
PNK regalu
N2XH-Y 3×2,5 mm² , po zidu ispod
maltera
N2XH-Y 3×1,5 mm² , po zidu ispod
maltera
P-Y 1×6 mm² , po zidu ispod maltera
Pripremno-završni
radovi,
sitni
nespecificirani radovi, troškovi nabavke i
transporta materijala.
Isporuka i ugradnja standardnih nosača
kablova od perforiranog pocinkovanog
čeličnog lima, komplet sa konzolama i
elementima za spajanje, skretanje trase i
montažu.
PNK 100
Pregled i ispitivanje, izdavanje zapisnika o
stručnom nalazu, stavljanje pod napon.
Isporuka i provlačenje multimodnog
optičkog kabla sa 8 vlakana u već položene
cevi u zemlji. Kabl se postavlja u dva
pravca - od CT skenera do zgrade
administracije i od CT skenera do zgrade
neurologije
Ukupno napajanje,razvodni ormani i
kablovi bez PDV-a:
SVETILJKE I INSTALACIONI
MATERIJAL
Isporuka i montaža svetiljki opšte rasvete,
komplet sa predspojnim priborom, izvorima
svetlosti
i potrebnim materijalom za
montažu:
Tip A –Nadgradni led panel 600x600 mm,
30W,4000K, za montažu za plafon, sl tipu
L PANEL LED 600 OSRAM
Tip
B-Nadgradna
led
svetiljka
21W,4000K,IP65,montaža na plafon, sl.
Tipu NEPTUNE LED SMALL OSRAM
Tip C-Nadgradna “panik” svetiljka 1x8W,
autonomije 3h, sl. Tipu KC IP54, ”Schrack”
Isporuka i montaža priključnica, komplet sa
razvodnim i instalacionim kutijama
Monofazna šuko priključnica 2x16A, IP54,
PVC
Sklop za računarsku mrežu, sadrži 2
monofazne utičnice, i
2 računarske
priključnice RJ45 cat6, u modulu M7
Isporuka i montaža instalacionih sklopki u
zid
Jednopolna sklopka
Serijska sklopka
Naizmenična sklopka
Pripremno-završni
radovi,
sitni
nespecificirani radovi, troškovi nabavke i
transporta materijala

m

7.00

m

25.00

m

25.00

m

5.00

paušalno

1.00

m

8.00

paušalno

1.00

m

320

kom

3.00

kom

2.00

kom

2.00

kom

1.00

kom

3.00

kom
kom
kom

2.00
1.00
2.00

paušalno

1.00
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Ukupno svetiljke i instalacioni materijal
bez PDV-a:

REKAPITULACIJA:
„A“- UKUPNO ______________________ DINARA BEZ PDV-A
„B“- UKUPNO_______________________DINARA BEZ PDV-A
„C“- UKUPNO_______________________DINARA BEZ PDV-A
SVEUKUPNO („A“ UKUPNO+„B“UKUPNO+ „C“UKUPNO)________________________DINARA BEZ PDV-A
Дана: ________________
(печат)
Потпис овлашћеног лица
______________________
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ОБРАЗАЦ број 7
Obrazac tehničke specifikacije
Adaptacija prostora za CT aparat
TEHNIČKI OPIS
Kod svih radova uslovljava se upotreba stručne radne snage i kvalitetnog materijala predviđenog važećim
domaćim standardima, atestima i tehničkim propisima i opisima u stavkama predmera u projektu.
Sve pozicije predviđene predmerom podrazumevaju se komplet izvedene i obuhvataju rad, materijal, stručnu i
pomoćnu radnu snagu,potreban alat za rad, kao i sav ostali materijal, spoljni i unutrašnji transport, izradu i
demontažu potrebne skele, potrebne ateste, kao i obezbeđenje gradilišta i radne snage.
Ukoliko materijal u pojedinim pozicijama ovog predračuna nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u
pogledu kvaliteta, izvođač je dužan da upotrebi samo prvoklasan materijal. Objekat kao i gradilište mora se
stalno održavati čisto i uredno, a po završetku celog posla pred predaju objekta sve mora biti očišćeno i sve
opremljeno za tehnički pregled u apsolutnom redu i čistoći.
Izvođač je u obavezi da vodi građevinsku knjigu i dnevnik.
Obračun gotovih radova vrši se prema jedinicama mera datoj u pozicijama u predmeru za stvarno izvedene
količine.
Na zahtev Investitora izrađen je idejni projekat za ADAPTACIJU DELA ZGRADE OPŠTE BOLNICE koji pripada
kompleksu opšte bolnice u Senti.
Zgrada se nalazi na parceli broj 7976 KO Senta, u Senti u ulici Karađorđeva u svemu prema situacionom planu koji je
sastavni deo ovog projekta.
Pristup javnoj površini je indirektno preko parcele 7973 KO Senta.
ARHITEKTONSKO-KONSTRUKTIVNO REŠENJE:
Projektom je predviđena adaptacija dela zgrade opšte bolnice.
Zgrada je spratnosti Pod+P+1+Pot. Predmetni deo se nalazi na prizemlji.
Bruto površina zgrade je 2187 m2
Neto površina predmetnog dela zgrade je: 49,51 m2.
Zgrada je izvedena kao klasičan sistem gradnje sa podužnim i poprečnim zidovima od klasičnih građevinskih materijala kao
što su beton, opeka,drvena građa itd.
U predmetnom delu zgrade se nalaze sledeće prostorije:
1. Predprostor
2. Prostorija za CT uređaj
3. Prostorija za upravljanje
4. Šalter
Pre početka radova obavezno predvideti sve mere bezbednosti u svemu prema važećim propisima.
PROJEKTOM SU PREDVIĐENI SLEDEĆI RADOVI:










Kompletno obijanje postojećeg poda u prostorijama 2. i 3. debljine cca 6cm sa podnom oblogom zajedno
Obijanje fajans pločica sa zidova zajedno sa malterom
Skidanje farbe sa zidova struganjem
Pažljivo vađenje postojeće stolarije koja se zamenjuje
Demontaža postojeće sanitarne opreme
Popravka i obrada kventova sa produžnim cementnim malterom
Izrada i montaža spuštenog plafona tipa Armstrong unutar objekta sa metalnom podkonstrukcijom obešenom
pomoću vešaljki i sa oblogom od gipskartonskih ploča debljine d=1.25cm
Popravka maltera unutrašnjih zidova produžnim cementnim malterom
Popravka lakih pregradnih zidova debljine d=125 mm
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Izrada betonske kanalice od betona MB-20MPa armiranog sa mrežastom armaturom Q-188
Izrada poda od elektroprovodnog antistatik PVC poda proizvođača Tarkett tipa Toro SC ili odgovarajuće.
Prilikom postavljanja podne obloge podlogu treba zagrejati
Nabavka i ugradnja unutršnjeg prozora sa olovnom staklom
Nabavka i ugrađivanje punih unutrašnjih kliznih olovnih vrata sa pripadajućim okovima i pragovima
Nabavka i ugradnja unutrašnjih punih vrata od PVC petokomornih profila ojačanih sa Al profilima
Nabavka i montaža olovnih montažno demontažnih paravana na postojeće prozore
Izrada i montaža poklopca dimenzije 18x14cm od rebrastog lima debljine 8mm kanala u podu za instalacije
Obrada unutrašnjih zidova kvalitetnom disperzivnom unurtrašnjom farbom otporno na mokro brisanje u tonu
po izboru projektanta i Investitora
Po završetku svih radova objekat treba da se finalno očisti.

NAPOMENA:
Sav ugrađeni materijal treba da je kvalitetan, atestiran, da odgovara tehničkim propisima i važećim standardima u
građevinarstvu i da je odabran u skladu sa elaboratom energetske efikasnosti.
Svi radovi treba da su izvedeni prema važećim tehničkim propisima i normativima.
Koristiti proizvode koji su navedeni u predmeru radova ili slične proizvode sa istim karakteristikama.
Ukoliko materijal u pojedinim pozicijama predmera radova nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu
kvaliteta, izvođač je dužan da upotrebi samo prvoklasan materijal.

Dana: ________________

(pečat)

Potpis ovlašćenog lica
-----------------------------
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ОБРАЗАЦ број 8
СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ

Р.б.

Назив објекта
Скраћени назив и локација

Инвеститор и лице за контакт (уписати и тел. број) и
инвестициона вредност пројекта (у динарима без
ПДВ-а)

1.

2.

3.

4.

5.

Уколико понуђач има већи број референци за радове дефинисане конкурсном
документацијом од назначеног на овом обрасцу, исти треба да фотокопира у одговарајућем
броју примерака.
Датум_________________

М.П.

Потпис
______________________
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ОБРАЗАЦ број 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Понуђач______________________________________________________(назив понуђача)
у поступку јавне набавке радова – Адаптација простора за ЦТ апарат, ЈН бр. 24/18,
под потпуном кривичном и материјалном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕ
да ће у гарантном року, на први писани позив Наручиоца, у року датом у позиву,
отклонити о свом трошку све недостатке, који се односе на уговорени квалитет
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Датум_________________

М.П

Потпис
_____________________
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ОБРАЗАЦ број 10
Број: 24/18
МОДЕЛ УГОВОРА

о набавци Адаптаптације простора за ЦТ апарат
Закључен дана _________2019. године између:
1. „ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА“, са седиштем у Сенти, Карађорђева брoj 64, ПИБ: 106905318, матични број:
08923507, коју заступа директор др Михаљ Вашаш, (у даљем тексту: Наручилац) и
2. _____________________________________________, улица ___________________ број ___, ПИБ:_____________,
матични
број:
___________,
(у
даљем
тексту:
Извођач
радова)
кога
заступа
директор
___________________________________
Подизвођачи:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је Адаптација простора за ЦТ апарат, у складу са спроведеним поступком јавне набавке
број 24/18, и то према понуди Извођача радова бр. ______ од ___________2019. године, која чини саставни део
овог уговора.
Место извођења радова из става 1. овог члана је зграда Опште болнице Сента, Карађорђева број 64.
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и квалитетно у свему према
прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.
Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему одговарајућег квалитета, који
одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са техничким захтевима Наручиоца и правилима струке, у
свему према понуди описаној у члану 1. овог уговора, као и да по завршетку радова изведене радове преда
Наручиоцу.
Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова до дана потписивања овог уговора упознат са свим
условима под којим ће се изводити радови, као што су локација, приступ терену, могућност нормалног извођења
радова, имајући у виду какви су услови на терену, и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не
може тражити никакве промене Уговора.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, у целости изведе у року од 30 (тридесет) радних
дана од дана увођења у посао.
Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао.
Извођач радова не може отпочети са радовима, односно не може се увести у радове без сагласности Наручиоца.
Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити рок до 5 (пет) дана да
започне радове, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај
уговор, уз реализацију менице за добро извршење посла у целости, као и захтевати од Извођача радова накнаду
штете, до износа стварне штете.
Извођач радова се обавезује да све вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности до 10% уговорене цене
радова по члану 8. став 1. овог уговора, изведе у уговореном року.
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Члан 4.
Рок из члана 3. став 1. овог уговора може се продужити у следећим случајевима:
1. у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе;
3. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова.
Уколико наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова је дужан да их одмах уписује у
грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писаној форми, уз сагласност надзорног
органа, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова.
Наручилац је обавезан да по предлогу из претходног става донесе одлуку у року до 15 (петнаест) календарских дана
од пријема истог.
Уколико писмени предлог за продужење уговореног рока за завршетак радова изостане, продужење рока неће бити
признато Извођачу радова.
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.
Извођач радова нема право на продужење рока у следећим случајевима:
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у
доцњи;
2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог уговора;
3. за вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности до 10% уговорене цене радова.
Члан 5.
Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води и чува грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу
инспекције са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца
радова.
Извођач радова је такође дужан да:
-у року од 3 (три) дана од потписивања овог уговора, решењем одреди одговорног извођача радова и да решење
достави Наручиоцу;
-свој рад синхронизује у складу са радом на објекту;
-обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за
извођење уговором преузетих обавеза;
-се радници придржавају мера заштите на раду;
-овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев пружи на увид сву документацију о извршеним радовима
и утрошеним средствима која су предмет овог уговора;
-поступи по свим писменим примедбама Наручиоца, односно надзорног органа, те да уочене недостатке отклони о
свом трошку;
-приликом извођења радова посебну пажњу посвети чувању имовине Наручиоца;
-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези извођењем предметних радова;
-у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал;
-по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов квантитативни и
квалитативни пријем од стране Наручиоца.
Члан 6.
Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење локацијe извођења радова, тако што ће предузети све потребне
мере за безбедност радова, суседних објеката, материјала, саобраћаја, околине и заштите животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те да сходно
томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и сигурности свих радника и трећих лица током извођења
радова.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу штету.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да обезбеди услове за увођење Извођача радова у посао, и то да:
1. обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача радова, у складу са Законом;
2. о именовању надзорног органа писмено обавести Извођача радова;
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3. упозна Извођача радова са условима за изградњу;
4. преда техничку документацију Извођачу радова.
Наручилац се такође обавезује да:
1. преда Извођачу радова предметну локацију за несметано извођење радова;
2. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који треба да буду упућени преко надзорног органа са
мишљењем истог о предметном захтеву;
3. доставља одговоре у писаној форми Извођачу радова, преко надзорног органа;
4. благовремено решава, уз писано и образложено мишљење надзорног органа:
-евентуалне вишкове и мањкове радова;
-евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;
5. формира Комисију за примопредају изведених радова и коначни обрачун и учествује у раду те комисије;
6. по пријему обавештења о завршетку радова изврши записничку примопредају истих,
7. изврши плаћање како се регулише у члану 8. и 9. овог уговора.
Члан 8.
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, без обрачунатог ПДВ-а износи _______________________ динарa.
Уговорне стране сагласно констатују да је порески дужник Наручилац као прималац грађевинских услуга у складу са
одредбом члана 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр.,
61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени
дин. изн. и 30/2018)
Износ из става 1. овог члана Наручилац ће уплаћивати на рачун брoj _____________________________________
код Банке _____________________________, на начин како је то одређено у члану 9. овог уговора.
Јединичне цене из Понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова.
У цену су укључени сав потребан материјал као и пратећи материјал, урачунато са утоваром, превозом и истоваром,
радна снага и друго што је неопходно за реализацију предмета уговора.
Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира на евентуални вишак или
мањак стварно изведених радова, у односу на уговорене количине радова из члана 1. овог уговора.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да ће предметне радове, платити Извођачу радова на основу оверених привремених и
окончане ситуације, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана пријема ситуације.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу изведених количина уговорених
радова и уговорених цена.
Окончану ситуацију Извођач радова подноси по извршеном техничком прегледу и потписаном Записнику о
примопредаји радова и коначном обрачуну.
Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу, преко надзорног
органа:
1. фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, обострано потписане и
оверене;
2. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, оверене од
стране надзорног органа.
Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац
неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова доставља надзорном органу на оверу.
Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, надзорни орган, у року од
7 (седам) дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз
претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену
ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.
Члан 10.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи оверених од стране надзорног органа
Наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру радова из Понуде, исте ће се сматрати вишком радова.
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Јединичне цене за све позиције из предмера радова из Понуде, а за које се утврди постојање вишка су фиксне и
непроменљиве.
Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио више од 10% у односу на уговорене
количине из предмера радова из Понуде, потребно је да Извођач радова застане са том врстом радова и писмено
обавести Наручиоца.
Вишак радова до 10% у односу на уговорене количине из предмера радова из Понуде, Извођач радова је дужан да
изведе у оквиру рока предвиђеног чланом 3. став 1. Уговора.
Члан 11.
Уговорне стране су се споразумеле да је гарантни рок за изведене радове 2 (две) године од дана запсиничке
примопредаје истих.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све
недостатке, који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног позива од стране
Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака
ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом менице из члана 13. тачка 2. овог
уговора.
Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом
отклањања недостатака из става 3. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете, до
пуног износа стварне штете.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси одговорност.
Члан 12.
Уколико Извођач радова не изведе уговорене радове у року из члана 3. став 1. овог уговора својом кривицом,
обавезан је да плати Наручиоцу, уговорну казну у висини од 1‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених
радова.
У случају из става 1. овог члана, окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.
Уколико из неоправданих разлога Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату менице за добро извршење посла, као и
да захтева од Извођача радова накнаду штете, до износа стварне штете.
Члан 13.
Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова приликом закључења овог уговора, као средство
финансијског обезбеђења предао Наручиоцу:
1. соло бланко меницу за добро извршење посла, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично
овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за
завршетак радова и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да Извођач радова не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором;
2. соло бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану у Регистру меница Народне банке
Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од
уговореног гарантног рока и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да не изврши обавезу
отклањања грешака које би могле да умање могућност коришћења предмета уговора у уговором утврђеном гарантном
року.
Члан 14.
Уговор се раскида писменом изјавом Наручиоца која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим
даном пријема писмене изјаве.
У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида, и то:
1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 5 (пет) дана од увођења у посао;
2. ако Извођач радова не изводи радове у складу са Понудом;
3. ако Извођач радова изводи радове неквалитетно;
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4. ако Извођач радова не поступа по налозима надзорног органа;
5. ако Извођач радова не изврши радове у уговором предвиђеном року;
6. ако Извођач радова из неоправданих разлога прекине извођење радова и исте не настави по истеку рок од 5 (пет)
дана, или одустане од даљег рада;
7. ако Извођач радова ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у Уговору.
У случају раскида уговора из става 2. овог члана кривицом Извођача радова, Наручилац ће реализовати средство
финансијског обезбеђења предвиђено чланом 13. тачка 1. овог уговора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у следећим случајевима:
1. ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;
2. ако дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.
Извођач радова може раскинути уговор:
1. ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе;
2. ако Извођач радова без своје кривице дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о обостраном раскиду
уговора, које потписују обе уговорне стране.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима
или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача радова.
У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да
Наручиоцу преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Члан 15.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о планирању и изградњи, Закон о облигационим
односима и Узанси о грађењу, као и други позитивни законски прописи из области која је предмет овог уговора.
Члан 16.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се споразумом, у супротном надлежан је
стварно и месно надлежни суд према седишту Наручиоца.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 3 (три) за Наручиоца, а 3 (три) за Извођача
радова.
ИЗВОЂАЧ РАДОВА
___________________

НАРУЧИЛАЦ
_______________________

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач, у знак
прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна места, потписати и оверити печатом сваку страну
Уговора. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му
је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефeренце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач ____________________________________[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
________________________
М.П.

Страна 42 од 48

ОБРАЗАЦ број 12

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), као понуђач _______________________________________ (назив
понуђача) дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну
набавку радова – Адаптација простора за ЦТ апарат, број 24/18, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица

_______________________

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ број 13
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________________________(навести назив
понуђача) у поступку јавну набавку радова – Адаптација простора за ЦТ апарат, број
24/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:__________________
Потпис понуђача
_________________
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ број 14
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________________________(навести назив
понуђача) у поступку јавну набавку радова – Адаптација простора за ЦТ апарат, број
24/18, нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:__________________
Потпис
понуђача
_________________
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Сачињен дана _________2019. године, у просторијама Опште болнице Сента, у Сенти,
Карађорђева 64, између:

1.

законског

заступника

или

овлашћеног

лица

Понуђача:

____________________________________________________________________________________
(назив и адреса седишта Понуђача),
____________________________________________________________________________________
(име и презиме законског заступника или овлашћеног лица Понуђача),
ЈМБГ _____________________________, број овлашћења

_____________________

(уколико

обиласку локације Наручиоца присуствује лице које није законски заступник Понуђача) и
2. Јудит Батори, службеник за јавне набавке.

Констатује се да је овлашћено лице Понуђача у поступку јавне набавке радова – Адаптација
простора за ЦТ апарат, ЈН бр. 24/18, извршило обилазак локације – зграда Опште болнице
Сента у Сенти, Карађорђева , број 64, у времену од ________ до _________ часова.

Место и датум:
_______________________

Овлашћено лице Понуђача
__________________________
Потпис и печат Понуђача

Овлашћено лице Наручиоца

___________________________
Потпис и печат Наручиоца
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ИЗЈАВА
О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Понуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавнe набавкe радова – Адаптација простора за ЦТ апарат, ЈН бр. 24/18,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, по извршеном
обиласку локације Наручиоца (зграда Опште болнице Сента, у Сенти, Карађорђева број
64.), у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по
основу предметне јавне набавке.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ број 17
На основу Закона о меници и меничним овлашћењима издаје се:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И ЗА АКТИВИРАЊЕ МЕНИЦЕ
Меница серија: __________________
Предајемо Вам бланко меницу и овлашћујемо Вас као повериоца да је можете попунити на износ
до___________________динара, словима (______________________________________________________).
Основ: _________________________________
1.

Давалац овлашћења (дужник):

Дужник-назив: ____________________________________
Седиште-адреса:___________________________________
Матични број: ____________________________________
Порески број (ПИБ): _______________________________
Текући рачун: _____________________________________
Код Банке: ________________________________________
2.

Основ и обим овлашћења:
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ:

Поверилац ________________________ да на основу овог овлашћења иницира да се путем Налога за наплату
спроведе наплата средстава са рачуна дужника и приме средства, т.ј. да активира меницу.
Уједно изјављујемо следеће: ___________________________________ као дужник ОДРИЧЕ СЕ ПРАВА
ОПОЗИВА овог овлашћења, дакле неопозиво овлашћује повериоца: _______________________________ да
предату меницу може попунити на износ до: ____________________ динара, словима
(_________________________________________).
Рок важења менице за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде, а најмање 30 дана од дана
отварања понуда.
Меница се може уновчити уколико Дужник након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју понуду; Дужник благовремено не потпише уговор о јавној набавци; Дужник не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације у поступку јавне
набавке број 24/18 – Адаптација простора за ЦТ апарат.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспеле наплате дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника и др.
Напомена:
Меница се издаје са клаузулама: на први позив и без протеста.
Датум и место издавања овлашћења: _________________________.

_____________________________________
Печат и потпис овлашћеног лица Дужника
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