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На  основу  члана   61.  Закона  о  јавним   набавкама  (“Службени  гласник  РС“,   
бр.124/12) и члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне  документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  („Службени 
гласник РС“,  бр.29/13  и 104/13)  а у вези  са Одлуком о покретању поступка бр. 683/1 од 
дана 10.12.2014. godine 

Комисија  за  јавну  набавку  образована Решењем  директора 683/2 od 10.12.2014. godine 

 

припремила јe 

 

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ДОБРА ЗА ОПРЕМАЊЕ КУХИЊЕ објекат  БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ 
БОЛЕСТИ “Др Будислав Бабић” Бела Црква  

 

Рок за подношење понуда: 22.01.2015. godine do 11:00 h 
Јавно отварање понуда:дана 22.01.2015. godine са почетком у 13.00 h 

 

 

 

ЈНОП бр.7/2014 
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Конкурсна документација садржи: 

 

1) општи подаци о јавној набавци 

(1)  назив, адреса  и интернет страница 
наручиоца  

(2)  напомена да се спроводи отворени поступак  

(3) предмет  јавне набавке (добра, услуге, 
радови) 

(4)      назнака да   се   поступак  спроводи  ради   закључења  уговора  о   
јавној набавци или оквирног споразума 

(5)  напомена уколико је у питању резервисана набавка  

 (6)  напомена уколико се спроводи електронска 
лицитација  

(7)  контакт (лице или служба) 

 

2) подаци о предмету јавне набавке 

(1)  опис  предмета  набавке, назив  и ознака из општег речника набавки 

(2)     опис   партије,   ако  је   предмет   јавне   набавке  обликован  по   
партијама, назив  и ознака из општег речника нбавки 

(3)     врста  оквирног  споразума (између једног  или  више  наручилаца и  
једног или више  понуђача), трајање оквирног споразуа, начин  доделе  
уговора у случају   да  се  оквирни  споразум  закључује   са  више   
понуђача,  назив, адреса   и   интернет  страна   наручилаца  који   могу  
да  користе  оквирни споразум за доделу  уговора, када оквирни 
споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени 
поступак спроводи ради закључења оквирног споразума 

 

3) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и  
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције  квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

4) техничка докумнетација и планови 

 

5) услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о   
јавним   набавкама и  упутство како  се   доказује   испуњеност  тих услова 

 

6) упутство понуђачима какао да сачине понуду 
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7) образац понуде 

 

8) модел уговора 

 

9) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

 

10) образац трошкова припреме понуде 

 

11) образац изјаве о независној понуди 

 

12) образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

 

13) остали обрасци 

 

 

Комисија: 

1. Недељковић Гизика – председник  комисије 

2. Додевски-Пажитнаи Слађана – члан комисије 

3. Пејчић Душан – члан комисије 

4. Ивковић Весна – члан комисије 

5. Милчић Ивана - записничар 
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1).ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

1. Наручилац: Специјална болница за плућне болести “Др Будислав Бабић”, Бела Црква, 
С.Милетића бр.55 
Web sajt:www.spb.belacrkva.org 

E-mail:tenderi@spbbelacrkva.org 

2.Врста поступка: отворени поступак у складу са Законом о јавним набавкама и      
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

На ову јавну набавку ће се примењивати, поред  прописа и става 1. ове тачке, и: 

-Закон о општем  управном поступку 

-Закон о облигационим односима 

-подзаконска акта донета  на основу Закона о јавним набавкама 

3.Врста предмета: добра 

.Предмет јавне набавке: Добра-кухињска опрема за  објекат Специјалне болнице за плућне 
болести “Др Будислав Бабић” Бела ЦркваЈНОП 7/2014 

.Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке: ОРН:39221000-7 

– кухињска опрема 

4..Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

5.У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка 

6.У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација 

7.Лице за контакт: Гизика Недељковић  и Милчић Ивана 013/852-146 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 

(1)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавки: 

Опис предмета набавке: 

Предмет јавне набавке: Добра-кухињска опрема за  објекат Специјалне болнице за 
плућне болести “Др Будислав Бабић” Бела Црква 

 

http://www.spb.belacrkva.org/
mailto:tenderi@spbbelacrkva.org
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Назив и ознака из ОРН: ОРН:39221000-7-кухињска опрема 

(2)опис партије,  ако је  предмет јавне  набавке обликован по партијама,  
назив и ознака из општег речника набавки: 

Предмет  јавне набавке није обликован по партијама. 

 

(3)врста  оквирног  споразума (између  једног  или више наручилаца и 
једног или више понуђача),  трајање  оквирног споразума, начин   
доделе уговора у случају  да  се  оквирни споразум закључује  са  више 
понуђача, назив, адреса и интернет страна наручилаца који могу да  
користе оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни  споразум 
закључује  тело за централизоване  набавке, ако се отворени поступак 
спроводи ради закључења оквирног споразума: 

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума 

3) ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС  ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО  ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ 

 

3)1)врста техничке карактеристике (спецификације) 

 

    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ДОБРА-КУХИЊСКА ОПРЕМА ЗА ОБЈЕКАТ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “Др Будислав Бабић” Бела Цркв 

 

РБ-
поз. 

НАЗИВ ком 

1.-
104 

 
Транспортна колица једноетажна 100x66x90 
Нисивости до 300кг 

1 

2.-
301 

Неутрални сто 80x60x85цм затворен 
 израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне 
плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, 
бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, крилна врата, све у комплету са 
штелујућим ПВЦ ногицама 

2 

3.-
302 

Дводелна судопера 100x60x85 затворена                                
Корита димензија 40x40x25 
 израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580),  
дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција 
 инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за  

1 
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30мм, леђни део подигнут 40мм, бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, 
 крилна врата, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 

 

4.-
302
A 

Неутрални сто 80x60x85 затворени са фијоком 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне 
плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, 
бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, крилна врата, све у комплету са 
штелујућим ПВЦ ногицама 

4 

5-
.303 

Конзолна полица троетажна 80x30x70 
израђена од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580).0,8мм.   

1 

6.-
304 

Љуштилица кромпира са постољем 
материјал комплет иноx AISI 304,  
ел. снага: 0,7кW, напон: 230В, тајмер 0-5мин, 
лако замењиве абразивне површине и диск, 
капацитет 80-100кг/х, капацитет пуњења: 8-10кг, 
дим:47x55x91цм 

 

1 

7.-
401 

Неутрални сто 80x70x85  отворен са доњом полицом 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 
 дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција 
 инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу 
 за 30мм, леђни део подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм,  
све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 
 

 

1 

8-
402. 

Дводелна судопера 140x70x85 затворена 
Корита димензија 60x50x33 
 израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 
 дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа 
 конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у односу 
 на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, бочне стране 
 од иноxа дебљине 0,8мм, клизна врата, све у комплету са штелујућим  
ПВЦ ногицама 

 

4 

9.-
403 

Оцеђивач 120x70x85 отворен са доњом полицом 
 израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне 
плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, 
полица од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 
 

1 

10-
406 
 
 

Канте за отпатке са точкићима и поклопцем 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580). 
 
запремина:50Л, пречник 40цм, укупна висина: 61цм 

 

 

11-
501 
 

Фрижидер 72x70x180  
са једним вратима и једном комором. 
Израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), унутра и споља, 
од иноxа дебљине 0,8мм. Температурни режим 0 / +10 Ц. Један агрегат, дигитални 
термостат за контролу температуре, аутоматско самоотапање. 

 

12-
502 
 
 
 

Неутрални елемент 360x50x85 отворен  
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 
радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти 
профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део 
подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим 
ПВЦ ногицама. 

 

13-
503 
 

Висећи елеменат 100x30x70 затворен 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 
комплет са средњом полицом. Бочне стране, полица и клизна врата од иноxа 
дебљине 0,8мм 
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14-
504 
 
 

Расхладни сто 160x70x85 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне 
плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, 
бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим ПВЦ 
ногицама. Температурни режим +0 / +10 Ц.Опремљен са средњом полицом, двоје 
врата (Ронда), дигитални термостат за контролу температуре 

 

15.-
505 
 

Једноделна судопера  110x70x85 отворенa 
Корито димензија 50x50x30 
израђенa од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 
 дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа 
 конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у  
односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, полица од иноxа 
дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 

 

 

16.-
507 
 

Месарски пањ  50x70x85 
носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм. 
Радна површина Котерм плоча дебљине 100мм 

 

17-
507 
 

Висећи елеменат  160x30x70 затворен 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), комплет са 
средњом полицом. Бочне стране, полица и клизнa врата од иноxа дебљине 0,8мм. 

 

18.-
508 
 

Конзолна полица троетажна 110x30x70 
израђена од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580). 

 

19.-
509 
 

Радни сто затворен, са судопером, површином за сецкање, одлагањем 
отпада и фијоком 160x70x85 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 
радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти 
профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део 
подигнут 40мм, бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, крилна врата, све у 
комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 

 

20.-
510 
 

Расхладни сто 160x70x85 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне 
плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, 
бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим ПВЦ 
ногицама. Температурни режим +0 / +10 Ц. Опремљен са средњом полицом, двоје 
врата (Ронда), дигитални термостат за контролу температуре 

 

21.-
511 
 

Висећи елеменат  160x30x70 затворен 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), комплет са 
средњом полицом. Бочне стране, полица и клизна врата од иноxа дебљине 0,8мм. 

 

22.-
512 
 

Конзолна полица троетажна  160x30x70 
израђена од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580). 0,8мм 

 

23.-
513 

Машина за сецкање и рендање поврћа 
материјал комплет иноx AISI 304,  
ел. снага: 0,55кW, напон: 230В, 
продуктивни капацитет: 180-200кг/х 
тежина уређаја: 22кг, дим: 26x61x53цм 

 

 

24.-
514 

Дводелна судопера 120x70x85 отворена 
корита 50x50x25 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 
дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција 
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 инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, 
леђни део подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са 
штелујућим ПВЦ ногицама 

 

25.-
515 

Расхладни сто 160x70x85 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне 
плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, 
бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим ПВЦ 
ногицама. Температурни режим +0 / +10 Ц.Опремљен са средњом полицом, двоје 
врата (Ронда), дигитални термостат за контролу температуре. 

 

26.-
516 

Неутрални сто 140x70x85 отворен 
са плочом од гранита 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина плоче 
од гранита 20мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, 
увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, полица од 
иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 

 

27.-
517 

Висећи елеменат  160x30x70 затворен 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), комплет са 
средњом полицом. Бочне стране, полица и клизна врата од иноxа дебљине 0,8мм. 

 

28.-
519 

Зидни инокс умиваоник са славином 
материјал комплет иноx AISI 304,  
погонски механизам за пуштање воде коленом 
дим:40x40x23цм 

 

 

29.-
524 

Конвектомат  7ГН 
материјал комплет иноx AISI 304,  
ел. снага: 8,4кW, напон: 400В, 2 вентилатора, 
електро-механичке команде,   
капацитет: 7 ГН 1/1, размак између држача: 68мм 
аутоматско додавање паре, тем. Опсег:50-270Ц 
дим: 94x93x83цм, тежина:97кг 

 

 

30.-
525 

Колица уз конвектомат 38x55x180 
носећа конструкција инокс кутијасти профили 30x20x1.2мм, 
вођицама Л профили 1,5мм. иноx 
 

 

31.-
526 

Неутрални елеменат 40x90 са фијокама отворен 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni  
(Č4580), дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм,  
носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени  
у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, полица 
 од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 

 

 

32--
528 

Електрични шпорет са 6 рингли и пећницом  
материјал комплет иноx AISI 304,  
ел. снага: 33кW + рерна 9кW, напон: 400В,  
6 квадратних рингли 30x30цм, тем. Опсег рингли: 90-450Ц 
рерна димензије: 106x55x28цм, тем. Опсег рерне:50-300 Ц, дим. 
 уређаја:120x70x85цм 
 
4 цм дебљина врата рерне,  

 

 

33.-
529 

Напа  320x220x50 ЕКО 
острвски парохватач са ламелним филтерима 50x50 (12ком) израђен од 
киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина инокса 1.00мм, 
систем довода свежег ваздуха, висока заштита филтера од пробоја пламена, 
Без одводних канала и вентилатора 

 

34.- Напа  155x100  
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530 парохватач са ламелним филтерима 50x50 
(3ком) израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 
дебљина инокса 1.00мм, висока заштита филтера од пробоја пламена, 
Без одводних канала и вентилатора. 

 

35.-
601 

Једноделна судопера  120x70x85 отворена 
Корито димензија 50x50x30 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 
 дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција  
инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 
 30мм, леђни део подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм, 
 све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 

 

 

36.-
602 

Елеменат са даском за сечење 50x70x85 
(котерм плоча 50x30цм) 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 
дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција 
инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, 
леђни део подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са 
штелујућим ПВЦ ногицама 

 

 

37.-
603 

Неутрални сто  160x70x80 затворен 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 
радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти 
профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део 
подигнут 40мм ,бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, 
 клизна врата, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 

 

38.-
604 

Фрижидер 70x70x80 потпултни 
са једним вратима и једном комором. 
Израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580),  
унутра и споља, од иноxа дебљине 0,8мм. Температурни режим 0 / +10 Ц.  
Један агрегат, дигитални термостат за контролу температуре, аутоматско 
самоотапање 

 

39.-
605 

Месорезница 
материјал комплет иноx AISI 304 / алуминијум,  
пречник ножа 275мм, поседује камен за оштрење ножа 
нож од каљеног челика, ел. снага:0,4кW, напон: 230В 
пренос преко ремена, дебљина сечења: 0-15мм, 
дим: 47x58x37цм, тежина уређаја: 20кг 
 
 

 

 

40.-
701 

Неутрални елеменат 80x70x85 отворен са доњом полицом 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 
радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти 
профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део 
подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим 
ПВЦ ногицама. 

 

41.-
702 

Дводелан судопера 140x70x85  затворена 
Корита димензија 60x50x33 
 израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 
радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти 
профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део 
подигнут 40мм, бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, клизна врата, 
све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама. 

 

 

42.-
703 

Оцеђивач  100x70x85 отворен са доњом полицом 
, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне 
плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, 
полица од иноxа дебљине 0,8мм,  све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 
 

 

43.- Регал затворен 100x60x200  
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704 израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580). Бочне стране, 
полице и клизна врата (4ком) од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са 
штелујућим ПВЦ ногицама. 

44.-
705 

Зидни инокс умиваоник са славином 
материјал комплет иноx AISI 304,  
погонски механизам за пуштање воде коленом 
дим:40x40x23цм 

 

 

45.-
801 

Регал затворен  80x50x200 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580). Бочне стране, 
полице и клизна врата (4ком) од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са 
штелујућим ПВЦ ногицама. 

 

46.-
802 

Неутрални сто 160x70x85 затворен 
 израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне 
плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 
40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, 
бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, клизна врата, све у комплету са 
штелујућим ПВЦ ногицама 

 

47.-
803 

Неутрални сто 160x60x85 двострано затворен  
Обострано клизна врата 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 
радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс 
кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, 
леђни део подигнут 40мм, бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, 
обострано клизна врата, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама 

 

 

48.-
804 

Регал затворен  80x50x200 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580). Бочне стране, 
полице и клизна (4ком) врата од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са 
штелујућим ПВЦ ногицама 

 

49.-
805 

Машина за сечење хлеба 
материјал комплет иноx AISI 304,  
дебљина сечења 13мм, ел. снага: 0,37кW, напон: 220В 
36 ножева, максимална ширина хлеба: 45цм, 
максимална висина хлеба:14цм, дим:65x70x105цм 

 

 

50.-
806 

Троетажна транспортна колица 80x69x93 иноx  

51.-
807 

Зидни инокс умиваоник са славином 
материјал комплет иноx AISI 304,  
погонски механизам за пуштање воде коленом 
дим:40x40x23ц 

 

 

52-
901 

Сто за отпатке 90x70x85 са рупом Ø 20цм 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 
радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти 
профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део 
подигнут 40мм, бочне стране од иноxа дебљине 0,8мм, без полице све у комплету 
са штелујућим ПВЦ ногицама 
 

 

53.-
902 

Дводелна судопера 120x70x85 отворена 
Корита 50x50x25 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), 
дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција 
инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, 
леђни део подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са 
штелујућим ПВЦ ногицама 

 

 

54.-
903 

Неутрални сто 100x70x85 отворен 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 
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радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти 
профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део 
подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим 
ПВЦ ногицама 

55.-
904 

Неутрални сто 70x70x85 отворен 
зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина 
радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција инокс кутијасти 
профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део 
подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим 
ПВЦ ногицама 

 

56.-
905 

Машина за прање судова са подижућом хаубом, 
материјал комплет иноx AISI 304,  
капацитет: 1080 тањира/сат, маx. улазна висина: 40цм 
капацитет: 69 корпи/х, дим. корпе:50x50цм, 
уграђени дозатори за детерџент и сјај, 
три програма прања, дужина трајања програма: 52, 102 и 132сец,  
испоручује се са 3 корпе, 
 
максимална снага: 10кW, напон: 400В, 
дим: 60x74x142/186цм 

 

 

57.-
906 

Полице затворене  80x50x200 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580). Бочне стране, 
полице и клизна врата од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим 
ПВЦ ногицама. 

 

58.-
907 

Конзолни оцеђивач  190x30x25 
израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580). 

 

59.-
908 

Зидни инокс умиваоник са славином 
материјал комплет иноx AISI 304,  
погонски механизам за пуштање воде коленом 
дим:40x40x23цм 

 

 

60.-
909 

Канта за отпатке 
материјал комплет иноx AISI 304,  
запремина: 50Л, пречник 40цм, укупна висина: 61цм 

 

 

61-
910 

Троетажна транспортна колица 80x69x93 иноx  

   
 

3)2) квалитет, количина и опис добара, радова или услуга. 

Сва понуђена опрема   мора се испоручити квалитетно, у складу сa захтевима 
наручиоца  

Количина и опис опреме дати су у тачки 3)1) овог дела Конкурсне докумнетације, без 
накнадних радова 

3)3)начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета 

Квалитет добара одређен је стандардима за ову врсту добара.Понуђач је у обавези 
достављања каталога за понуђену опрему на коме ће јасно назначити каталошки број 
из проспекта са позицијом из тендерске документације.Услучају да на каталогу не 
постоји слика за дату позицију неопходно је да понуђач на свом меморандуму достави 
фотографију опреме са описом опреме коју нуди.Опрема која се испоручује мора бити 
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фабрички запакована,са гарантним листовима. Гарантни  рок  за  уграђену  
опрему   Добављач  даје   према   гарантим  роковима произвођача, 

         и исти тече од примопредаје и пуштање опреме у рад а  не сме бити  мањи од 2 
године Приликом монтаже и пуштања у рад опреме добављач је у обавези да достави 
гарантне листове за сваку позицију 

 

3)4)рок испоруке: 

Рок  испоруке и монтаже опреме    је максимално  30  календарских дана  од  дана  
потписивања уговора  

До продужења уговореног рока  може  доћи  само у случају   наступања   ванредних   
догађаја   који   се   нису    могли   предвидети   у   време закључења  Уговора,  као  
што   су:   земљотрес,  поплава  или   нека  друга  елементарна непогода, мере 
државних органа, настанак у току извођења радова  околности које нису биле   
предвиђене  планско-техничком   документацијом   (  појава   клизишта,  подземних 
вода, веће улегнуће земљишта  и сл.). 

 

3)5)место извршења : 

Објекат Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић” Бела Црква,С.Милетића 
55 

3)6)евентуалне додатне услуге и сл 

Нису  предвиђени 

4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Ова конкурсна  документација не садржи техничку документацију и 
планове 
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5)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ  ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ИСТИХ 

 

5.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛАНА 75. 

 
Р.бр. 

 
Услов из члана 75.ЗЈН 

 
      Докази из члана 75. ЗЈН 

 
 
Испуњеност 
услова 

1. да је регистрован код 
надлежног органа,односно 
уписан у одговарајући регистар  

Извод из Агенције за привредне регистре ДА НЕ 

2. да он и његов законски 
заступник није осуђиван за неко 
од кривичних дела против 
привреде,кривична дела против 
животне средине,кривично 
дело примања и давања 
мита,кривично дело преваре 

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; 
уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског 
заступника. 

ДА НЕ 

3. да му у року од две године пре 
објављивања јавног позива 
није изречена правоснажна 
судска или управна мера 
забране обављања делатности 
која је предмет јавне набавке 

За судску меру потврда надлежног 
Привредног суда,за управну меру потврда 
надлежног Прекршајног суда или 
надлежног управног органа. Наведене 
доказе може да замени потврда Агенције 
за привредне регистре Републике Србије. 
Доказ: Потврда издата после 
објављивања позива за подношење 
понуда, и то: за судску меру потврда 
Привредног суда,за управну меру потврда 
Прекршајног суда или надлежног управног 
органа. Наведене доказе може да замени 
потврдља Агенције за привредне регистре 
Републике Србије. 

ДА НЕ 

4. да је измирио доспеле порезе и 
друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној 
територији 

а)Уверење Министарства финансија-
пореске управе о плаћеном 
порезу,доприносу и другим јавним 
дажбинама, и 
б)Уверење Службе за утврђивање и 
наплату локалних прихода 
градске,односно општинске управе 

ДА НЕ 
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5. 
 
 

важећа дозволу 
надлежног органа за 
обављање делатности која 
је предмет јавне набавке 
 

-------------- ДА НЕ 

6. 
 

 
Потписан и оверен  
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА 
ОСНОВУ ЧЛАНА 75. 
СТАВ  2. ЗЈН 

*изјава  мора  да  буде   
потписана  од  стране   
овалшћеног  лица   понуђача  
и  оверена  печатом. 
Уколико понуду подноси 
група понуђача Изјава мора  
бити  потписана од стране  
овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом 

 
ДА НЕ 

 

5.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛАНА 76. ЗЈН 

 
1. 
 
 
 
 

да располаже неопходним 
финансијским  капацитетом 

Извештај о бонитету за јавне набавке-
образац БОН-ЈН 2011,2012,213 који издаје 
Агенција за привредне регистре или 
биланс стања и успеха са мишљењем 
овлашћеног ревизора (ако подлеже 
ревизији) 
 

ДА 
 

НЕ 

2. 
Да располаже неопходним  
пословним капацитетом 

1. 
-Потврде наручилаца о испорученој 
опреми вредности-укупно 14.000.000,00-
стручне референце за период од три 
године-2011,2012,2013. 
 

ДА 
 

 
НЕ 

3. да располаже довољним 
техничким капацитетом 

Изјава о техничкој опремљености  
Да располаже са минимумом: 
 

-1 комби за превоз минимум 1t, 

ДА НЕ 

4. да располаже довољним 
кадровским капацитетом 

има  минимум  5  (пет) 
запослених лица која раде на пословима 
који су у непосредној вези са предметом 
јавне набавке 
 

ДА НЕ 

 

5.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ  ЧЛАНА 75. И 76 
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5.4.1.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

1.Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда-за правна лица. 
Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра 
–за предузетнике. 
Напомена:  
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача 
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих 
---------------------------------------  

*неоверене фотокопија 

извод из регистра надлежног органа 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
-извода  из   регистра  Агенције  за  привредне регистре  односно  извод    из 
регистра надлежног Привреног суда 
ПРЕДУЗЕТНИК: 
-извод   из   регистра   Агенције  за  привредне  регистре   односно   извод    из 
одговарајућег регистра 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/ 
орган надлежан за издавање: 
-Агенција за привредне регистре (за правна лица  и предузетнике) 
-Привредни суд (за правна лица  и друге субјекте за које није надлежан други 
орган) 

 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања и давања 
мита,кривично дело преваре.Потврда надлежног суда и надлежне полицијске 
управеМУП-а 

потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а 
*не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда 

*уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
потврду достави за сваког законског заступника 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
-извод из казнене евиденције: 
1)правно лице – уверење надлежног суда 
2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе  МУП-а 
да правно лице  и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан  организоване криминалне групе, 
-кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине, 
-кривично дело примања или давања  мита 
-кривично дело преваре 
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ПРЕДУЗЕТНИК: 
-извод из казнене евиденције: 
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
да предузетник није осуђиван за: 

-неко од кривичних дела као члан  организоване криминалне групе, 
-за кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине 
-кривично дело примања или давања  мита 
-кривично дело преваре 

  
    

      
          

          
    
     
       
   

    
 

  
                    

              
     

 
                    

      
 

 
           
                   

    
 

  
              

                                          
 

 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
-извод из казнене евиденције: 
1) уверење надлежне полицијске управе МУП 
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан  организоване криминалне групе, 
-кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине, 
-кривично дело примања или давања  мита 
-кривично дело преваре 
орган надлежан за издавање: 

 
ПРАВНА ЛИЦА: 
-извод  из   казнене  евиденције   основног суда и вишег суда  на   чијем 
подручју  је  седиште  домаћег правног лица  односно седиште  представништва 
или огранка страног правног лица 

 
-извод   из   казнене   евиденције   Посебног одељења (  за   организивани 
криминал)  Вишег суда у Београду 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

 
-уверење из  казнене евиденције  надлежне полицијске управе МУП-а за 
законског  заступника (захтев се  може  поднети према  месту  рођења али    и 
према  емсту пребивалишта). 

 
ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
-уверење  из   казнене  евиденције   надлежне полицијске управе МУП-а 
(захтев    се    може     поднети    према     месту     рођења    или     према     месту 
пребивалишта). 

 

 
Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда . 
---------------------------------------  

*неоверене фотокопије 

3.да му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правоснажна 
судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке 

потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију 
привредних субјеката 

*не могу бити старије од 2 месеца пре отварања понуда 
*морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда 
*да није изречена мера која је на снази у време објављивања позива 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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ПРАВНО ЛИЦЕ: 
-потврде привредног и прекршајног суда  да  му  није  изречена мера  забране 
обављања делатности, 
или 

потврда   Агенције   за   привредне  регистре   да    код   овог   органа   није 
регистровано  да   му   је   као  привредном  друштву  изречена  мера   забране 
обављања делатности 
ПРЕДУЗЕТНИК: 
-потврда  прекршајног  суда   да  му  није   изречена  мера   забране  обављања 
делатности 
или 
потврда   Агенције   за   привредне  регистре   да    код   овог   органа   није 
регистровано  да   му   је   као  привредном  субјекту   изречена  мера   забране 
обављања делатности 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
-потврда  прекршајног  суда   да  му  није   изречена  мера   забране  обављања 
одређених послова 

орган надлежан за издавање: 
-Привредни суд према  седишту правног лица 
-Прекршајни суд  према  седишту правног  лица  односно 

предузетника/физичког лица или 
-Агенција за привредне регистре  за правна лица  и предузетнике 

Напомена: 
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из 

групе 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

---------------------------------------  
*неоверене фотокопије 

4.да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
-уверење  Пореске управе   Министарства финансија  да  је  измирио  доспеле 
порезе  и доприносе и 
-уверења  надлежне  локалне самоуправе да  је  измирио  обавезе   по  основу 
изворних локалних јавних прихода 
ПРЕДУЗЕТНИК: 
-уверење  Пореске управе   Министарства финансија  да  је  измирио  доспеле 
порезе  и доприносе и 
-уверења  надлежне  управе  локалне самоуправе  да  је  измирио  обавезе   по 
основу изворних локалних јавних прихода 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
-уверење  Пореске управе   Министарства финансија  да  је  измирио  доспеле 
порезе  и доприносе и 
-уверења  надлежне  управе  локалне самоуправе  да  је  измирио  обавезе   по 
основу изворних локалних јавних прихода 
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орган надлежан за издавање: 
-Република   Србија   Министарство   финансија   Пореска  управа   Регионални 
центар   -                     Филијала/експозитура  -                    према   месту 
седишта  пореског обвезника правног лица, односно према  пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 
одређене врсте  јавног прихода. 

 
- Град  односно општина – градска односно општинска пореска управа према 
месту   седишта   пореског  обвезника  правног  лица,  односно  према 
пребивалишту  физичког  лица,  односно  прописаној  надлежности  за 
утврђивање и наплату одређене врсте  јавног прихода. 
*уколико  локална (општиснка)  пореска управа у  својој  потврди наведе  да 
се  докази  за  одређене изворне  локалне  јавне  приходе  прибављају  и  од 
других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз 
потврду локалне пореске управе    приложи и потврде осталих  локланих 
органа/организација/установа 

 

Напомена:  
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба 

доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације 
 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из 
групе 
 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача 
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 
---------------------------------------  

*неоверене фотокопије 

5.-важећа дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке 

/За ову предметну набавку није потребна посебна 
дозвола 

6.Потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ  2. 
ЗЈН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*изјава  мора  да  буде   потписана  од  стране   овалшћеног  лица   понуђача  и  
оиверена  печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора  бити  
потписана од стране  овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 

 

5.4.2.ДОКАЗИ 

О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

1. Располаже неопходним финансијским капацитетом: 
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Неопходан финансијски капацитет: 

- да  понуђач у претходне три пословне године (2011,2012,2013.година) није пословао са 
губитком 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре са подацима о претходне три пословне године обрачунске године или 
биланс са мишљењем овлашћеног ревизора за све три обрачунске године (2011.2012. и 2013.) 
уколико је предузеће у обавези да врши ревизију, или извод из тог биланса стања, а ако 
понуђач послује краће од три године,прилаже се биланс стања и успеха за период пословања. 

орган надлежан за издаваље: 

www.APR.gov.rs/Registri/Finansijskiizveštajiboniteti/Naručivanjeobrazaca 

 

2. Располаже неопходним пословним капацитетом: 

Неопходан пословни капацитет: -1) Потврде наручилаца о извршеним истим или сличним 
пословима који су предмет набавке  -опрема за кухиње у минималној вредности од 
14.000.000,00-стручне референце за период од три година-2011,2012,2013. 

Доказ:Списак  испоручене опреме   , са износима,  датумима    и    

листама    купаца   односно  наручилаца  (ОБРАЗАЦ СПИСАК  ИСПОРУЧЕНЕ 
ОПРЕМЕ)   потписан  и   оверен   од стране  понуђача (оригинал потпис и печат) и 

-стручне референце – потврде (ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ)  које  прате  списак 
најважније испоручене опреме,  потписани  и  оверени  од  старне   издаваоца 
потврде (оригинал  потпис и  печат).,у прилогу копија фактуре или уговора или 
окончане ситуације. 

 

*понуђач је у обавези да Списак најважније испоручене опреме    да на ОБРАСЦУ 
СПИСАК НАЈВАЖНИЈе испоручене опреме ,   а   стручне   референце   –   
потврде   на   ОБРАСЦУ ПОТВРДЕ, који чине  саставни део Конкурсне 
докумнетације.Наручилац дозвољава да понуђач поднесе уз  понуду стручну 
референцу – потврду и на обрасцу наручиоца/купца  под  условом  да иста садржи 
све елементе  као и Образац потврде  Наручиоца из Конкурсне документације, са 
оригиналним потписом и печатом. 

 3.  Располаже довољним техничким капацитетом: 

Довољан технички капацитет: поседовање минимално следеће опреме: 

-1 комби за превоз минимум 1t, 

Доказ:  уговор о закупу, лизингу и саобраћајна дозвола за моторна возила. (Напомена: уговор о 
закупу треба да се односи на временски период од најмање 12 месеци рачунајући од дана 
отварања понуде). 

 

4. .  Располаже довољним кадровским  капацитетом. 
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Довољан кадровски капацитет: да има на неодређено време у складу са Законом о раду 5 (пет) 
запослених  радника  

: 
Доказ:  

1) изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за  
понуђача, који  ће  бити  одговорни за  извршење уговора, као и  о лицима 
одговорним  за  контролу  квалитета,за испоруку,монтажу.и пуштања опреме у рад, 
потписана  и  оверена  од  стране овлашћеног лица  понуђача. У Изјави  навести 
имена  лица  са назнаком радног места 

*Изјава   се   даје   на   ОБРАСЦУ  ИЗЈАВА  О   КЉУЧНОМ   ТЕХНИЧКОМ 

  ОСОБЉУ  И   ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ  РАДЕ ЗА   ПОНУЂАЧА   

Образац-  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ- из   Конкурсне документације 

 

Потребно је приложити копије  уговора о  раду,радне књижице   за лица  
тражена кадровским капацитетом 

одштампан ППП-ПД образац за месец  који претходи месецу  у којем је објављен 
Позив  за предметну набавку 

Понуђач је  дужан да  за  подизвођаче достави  доказе о испуњености обавезних 
услова  из  члана  75. став  1. тач. 1) до  4) ЗЈН –  услови   из  тачке 1  до  4. дела  
5.2.1. Конкурсне докумнетације Додатне  услове  подизвођач испуњава на исти  начин 
као и понуђач 

Сваки понуђач из  групе понуђача мора  да испуни обавезне услове  из  члана  75. 
став  1. тач. 1) до 4) и став  2. ЗЈН –услови   под  редним  бројем  1., 2., 3., 4. и 6.  
дела 5.3.1. Конкурсне документације. Додатне   услове   испуњавају  заједно. 

Докази  о   испуњености   услова    могу   се   достављати   у   неовереним   копијама,   
а Наручилац може  пре  доношења одлуке  о  додели  уговора,  захтевати од  
понуђача, чија  је понуда  на   основу  извештаја   комисије   за  јавну   набавку  
оцењена  као  најповољнија,   да достави  на увид  оригинал или оверену копију свих  
или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може  бити  краћи од пет дана, 
не достави   на  увид   оригинал  или   оверену  копију   тражених  доказа Наручилац ће  
његову понуду одбити  као неприхватљиву 

.На основу  члана  78. став 5. и члана  79. став 5. ЗЈН лице  уписано у регистар 
понуђача није  дужно да  приликом подношења понуде доказује  испуњеност 
обавезних услова  

( члан75. став  1. тач.1 до 4. ЗЈН)  односно Наручилац не може  одбити  као 
неприхватљиву, понуду зато  што  не  садржи доказ  одређен ЗЈН  или  Конкурсном 
документацијом,  ако је  понуђач, навео  у понуди интернет страницу на  којој су  
тражени подаци јавно  доступни.Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе 
да се налази у регистру понуђача , уколико на тај начин жели да докаже испуњеност 
услова из члана 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН. 

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова   електронски  документ  понуђач  
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
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којим се уређује електронски документ, осим  уколико подноси електронску понуду 
када се доказ доставља  у изворном електронском облику. 

У предметном поступку  и  јавној набавци не  спроводи се електронска лицитација. 

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. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што  она  до  тренутка  подношења понуде нису   могла  бити  
издата   по  прописима државе у којој понуђач има седиште  и уколико уз понуду 
приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће  дозволити понуђачу  да  накнадно 
достави   тражена документа у  примереном року. 

 

На основу члана  79. став  9. ако се у држави у којој понуђач има  седиште  не  
издају докази из  члана  77. ЗЈН понуђач може, уместо  доказа, приложити своју  
писануизјаву ,  дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу  оверену  пред 
судским  или   управним  органом,  јавним   бележником  или   другим  надлежним  
органом  те државе. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА  ОСНОВУ ЧЛАНА 79.  СТАВ  9. ЗЈН  
чини  саставни део  ове Конкурсне докумнетације 

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 прописан начин. 

 

2)текст  изјаве  о  поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона:понуђач  
је  у обавези  да  , на  Обрасцу   из  Конкурсне  документације,  уз  понуду,  достави   
потписану и оверену Изјаву  о  поштовању обавеза   из  члана  75. став  2. Закона о  
јавним  набавкама.. У супротном понуда ће се одбити  као неприхваатљива. 

 

3) текст изјаве  уколико се  испуњеност услова доказује  изјавом  из члана 
77. став 4. Закона:с  обзиром  на  то да  се  не  ради  о спровођењу поступка јавне  
набавке мале вредности и преговарачког поступка из  члана  36. став  1. тач. 2) – 
искључива права  и 3) – хитност  ЗЈН  чија   је   процењена  вредност  мања   од   
износа    из   члана   39.  став   1.  ЗЈН (3.000.000,00  динара), Наручилац не 
дефинише текст изјаве у смислу  члана  77. став 4. ЗЈН. 

 

4)прецизно  навођење доказа у случају  доказивања испуњености услова 
на начин прописан чланом 77. став 5. Закона:с  обзиром  на то да се не ради  
о спровођењу поступка из  члана  36. став  1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне  испоруке 
добара, додатне  услуге или   радови,  понуђачи  у  ликвидацији   и  набавке  на  
робним   берзама,  Наручилац  није  у обавези да  прецизно  наведе   доказе у  
случају  доказивања  испуњености  услова   на  начин прописан чланом  77. став 5. 
ЗЈН 

5) обавештење  да   понуђач није  дужан да   доставља доказе  који  су 
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе 
који су то докази: 
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На основу члана  79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља  следеће  доказе 
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН 

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

 

6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ ПОНУДУ 

Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини понуду према 
упутству Наручиоца. 

6.1.ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуда и сва конкурсна документација која се односи  на понуду, а која се размењује између 
понуђача и наручиоца, биће на српском језику. 

6.2.ПРИПРЕМА И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДА 

Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Сви документи у понуди треба да буду  повезани јемствеником, тако да се не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се не оштете листови. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име подносиоца 
понуде. 

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје исправке 
морају бити парафиране од лица које је потписало понуду. 

Понуде се подносе у коверти непосредно или путем поште на адресу:Специјална блница за 
плућне болести „Др Будислав Бабић“,26340 Бела Црква, ул.С.Милетића бр.55, са назнаком „НЕ 
ОТВАРАТИ“- јавна набавка Добра-кухињска опрема за  објекат Специјалне болнице за плућне 
болести “Др Будислав Бабић” Бела Црква ЈНОП 7/2014 

  На полеђини написати назив понуђача,адресу и телефон особе за контакт. Понуде се подносе 
у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Обавезни садржај понуде од чега зависи прихватљивост понуде 

АКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА 

обавезна документа која понуђач мора да достави: 
1. Доказе о испуљености услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

2. Образац понуде са 
табеларним делом понуде 

3. Модел уговора 

4. Образац структуре цена 

http://www.apr.gov.rs/
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5. Образац трошкови припреме понуде*-само ако понуђач искаже 

6. Образац изјаве  о независној понуди 

7. Образац изјаве на основу чл. 75. СТАВ 2.ЗЈН 

8. Образац ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 79.ЗЈН-*само ако 
понуђач има седиште у другој држави 

9. Менично писмо за озбиљност понуде 

10. Каталози понуђене опреме 

11. Остали образци(13)1-13)5)) 
 

АКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  ДОСТАВЉА 

обавезна документа која понуђач мора да достави ако наступа са подизвођачем 

1. Доказе о испуљености услова  из члана 75. и 76. ЗЈН 

2. Образац понуде са 
табеларним делом понуде 

3. Образац општи подаци о подизвођачима 

4 Модел уговора 

5 Образац структуре цена 

6 Образац трошкови припреме понуде-*само ако понуђач искаже 

7 Образац изјаве  о независној понуди 

8. Образац изјаве на основу чл. 75. СТАВ 2.ЗЈН 

9. Образац ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 79.ЗЈН-*само ако 
понуђач има седиште у другој држави 

10. Менично писмо за озбиљност понуде, 

11. Каталози понуђене опреме 

12. Остали образци (13)1-13)5)) 
 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

обавезна документа ако понуду подноси група понуђача 

1. Доказе о испуљености услова  из члана 75. и 76. ЗЈН 

2. Образац понуде са 
табеларним делом понуде 

3. Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача 

4 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

5 Модел уговора 

6. Образац структуре цена 

7. Образац трошкови припреме понуде-*само ако понуђач искаже 

8. Образац изјаве  о независној понуди 

9. Образац изјаве на основу чл. 75. СТАВ 2.ЗЈН 

10. Образац ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 79.ЗЈН-*само ако 
понуђач има седиште у другој држави 
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11. Менично писмо за озбиљност понуде 

12.. Каталози понуђене опреме 

13. Остали образци(13)1-13)5)) 
 

Наручилац  задржава право, са чиме је понуђач, у моменту подношења понуде сагласан, 
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 ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице  понуђача 
потписује и оверава  печатом  све обрасце  из табеле   

АКО   ПОНУЂАЧ  ПОДНОСИ  ПОНУДУ   СА   ПОДИЗВОЂАЧЕМ   овлашћено  лице 
понуђача потписује и оверава  печатом  све обрасце  из табеле   

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група 
понуђача може да се определи да обрасце  дате у Конкурсној докумнетацији потписују 
и оверавају  печатом  сви  понуђачи из  групе понуђача или  група понуђача може  да  
одреди једног   понуђача  из   групе  који   ће   потписивати  и  оверавати  печатом   
обрасце   дате   у Конкурсној   документацији   (Споразум),  изузев Обрасца  изјаве  о 
независној  понуди и Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који  морају  бити  
потписани и  оверени печатом  од стране  сваког понуђача из групе понуђача. У 
случају да се понуђачи определе да   један   од   понуђача  из   групе  понуђача  
потписује   и   печатом    оверава    обрасце   из Конкурсне документације (изузев два 
наведена) то питање треба  дефинисати Споразумом којим   се   понуђачи  из   групе  
понуђача  међусобно  и   према   Наручиоцу  обавезују   на извршење јавне набавке, 
а који чини  саставни део заједничке поснуде сходно  члану  81. ЗЈН,како је то и 
објашњено у тачки 9) овог дела Конкурсне документације 

 

6.3.ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА 

Јавно отварање понуда отпочеће 22.01.2015. године у просторијама Специјалне болнице за 
плућне болести “Др Будислав Бабић”, 26340 Бела Црква, ул. С. Милетића бр. 55, са почетком у 
13:00 часова. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници подносилаца понуда који присуствују отварању 
понуда предају Комисији овлашћење за заступање подносиоца. 

Било какве промене у садржини понуде које би евентуално подносилац понуде учинио током 
рада комисије неће се узимати у разматрање. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 
представници подносилаца понуда. 

6.4.ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована  у више целина (партија). 

6.5  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
        Подношење понуде са варијантама није дозвољено 

6.6.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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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.  

2. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Специјална болница за 
плућне болести “Др Будислав Бабић”, Бела Црква, С.Милетића бр.55 

„Измена понуде за јавну набавку број:  7/2014-КО, - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку број:  7/2014-КО, - НЕ ОТВАРАТИ ”или 
„Опозив понуде за јавну набавку број:  7/2014-КО,  - 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. 
6.7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или  као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем 
6.8. Понуда са подизвођачем 

   Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу  
понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
 

 
    Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће   

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача   
 који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у  
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у  

     складу са Упутством како    се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка  
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број  
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код  

     подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

6.9. Заједничка понуда 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора  
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу  
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана   
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4. понуђачу који ће издати рачун; 
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
7. Лице  или лица одговорна  за извшење уговора. 

     Споразум из става 2. ове тачке, понуђач мора доставити Наручиоцу уз своју  
     понуду, у супротном   његова ће    понуда  бити одбијена  као неприхватљива. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су  
наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се  
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доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача 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 ј 
авне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају  
задругари. 

 

6.10. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих  
         зависи прихватљивост Понуде 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године од дана 
примопредаје радова. 
За опрему, уређаје и инсталације коју понуђач уграђује, важи гаранција произвођача истих, с 
тим што је добављач дужан да сву документацију: атесте, декларације , гарантне листове 
произвођача, заједно са упуствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу у моменту 
испоруке и уградње  и пуштања истог у пробни рад, односно пре достављање Наручиоцу  
рачуна  за исплату уговорене цене. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Наручилац искључује могућност плаћања аванса. 

Испоручена , монтирана и пуштена у рад опрема  се плаћа у року од 45 календарских дана од 
дана испостављања рачуна и потписаног и оверенг записника о примопредаји опреме у којој се 
констатује да испоручена опрема одговара квалитативно и квантитивно .- 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ОПРЕМЕ 

Опрема се испоручује и монтира  у објекат Болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“у 
Белој Цркви. 

Рока важења Понуде: 
  Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана  
  отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача     продужење рока важења понуде. Понуђач који  прихвати захтев  
за продужење рока важења понуде на може  мењати понуду. 

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће  бити  битни 
недостатак понуде и  наручилац ће  сходно   члану   106. став  1. тачка 4) ЗЈН такву 
понуд одбити  као неприхватљиву 

Друге околности од  којих зависи прихватљивост понуде: 
Понуда  ће се се одбити  као неприхватљива и у следећим  
случајевима: 
-уколико понуђач понуди гарантне рокове који су краћи од минимално 
захтеваних 
-уколико понуђач понуди дужи  рок испоруке опреме  од захтеваног 
-уколико понуђач захтева другачији начин и услове  плаћања 

- уколико понуђач захтева аванс 
-уколико  не  достави   Каталог  или  фотографију  понуђене  опреме   са             
спецификацијом 
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 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. 
Цене у понуди су  фиксне и не могу се мењати.  

Понуђач је дужан да у понуди наведе јединичну цену франко наручилац  у динарима за 
сва  понуђена добра. У  цену је потребно  урачунати: 
• превоз; 
• утовар и истовар; 
• цену рада;  
• пуштање опреме у рад  
• осигурања и сл.                                                                                                                          

Ако  понуђена цена укључује увозну царину  и друге дажбине, понуђач је дужан  да тај 
део  одвојено искаже у динарима. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац може поступити  у складу са 
чланом 92. Закона 

6.11 податке 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 у случају  јавних  набавки код којих  је  позив за подношење 
понуде објављен на страном језику: 

Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs 
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs 
Министарство правде  Републике Србије – www.mpravde.gov.rs 
Министарство  за  рад,  запошљавање,  борачка  и  социјална  питања  
Републике 
Србије – www.minrzs.gov.rs 

Министартво рударства и енергетике - www.merz.gov.rs 

6.12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима  
         обезбеђења испуњења  обавеза Понуђача   

 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,  односно група 
понуђача,  је у обавези да уз понуду достави: 
• бланко меницу са меничним овлашћењем, за , озбиљност понуде, за добро 

извршење посла и  за отклањање грешака у гарантном року .  
•  

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

-бланко,  соло   меница   са   меничним  писмом/овлашћењем   ,картоном  депонованих 

потписа и копијом  потврде о регистрацији, бланко соло  менице, која се предаје уз 
п о н у д у . 

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. 

Меница  мора  бити  регистрована у Регистру  меница  Народне  банке Србије  у складу 
са Одлуком о ближим  условима, садржини и начину вођења регистра меница  и 
овлашћења («Службени гласник РС»,  бр.56/2011)  а  као доказ   понуђач уз  меницу   
доставља  копију захтева  за  регистрацију  менице   (са  датумом издавања  
менице,  серијским  бројем менице, основом издавања  - гаранција  за 
озбиљност понуде),  овереног од  своје  пословне банке. У супротном понуда ће  
се  одбити  због битних недостатака као неприхватљива. 

Садржина:Бланко  соло  меница  мора  бити  безусловна, платива на  први  позив, не 

http://www.mfin.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpravde.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
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може   садржати  додатне   услове   за  исплату,  краће  рокове  од  рокова  које   је   
одредио Наручилац,  мањи   износ   од   онога  који   је   одредио   Наручилац  или   
промењену  месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница  мора да 
садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора  да 
садржи (поред осталих  података) и тачан  назив  корисника меничног 
писма/овлашћења (Наручиоца), предмет  јавне набавке 

 број  ЈН  и  назив   јавне  набавке, износ   на  који  се  издаје  –  5%   од  укупне  
вредности понуде и у динарима без  пореза, са навођењем рока важности –   30  
дана  дужи  од дана отварања понуде. 

 У  случају  подношења  заједничке  понуде  понуђачи  (чланови  заједничке  понуде- 

групе понуђача) могу дати  једну  гаранцију  прибављену од стране  само  једног  
члана  или више  гаранција од свих  чланова заједничке понуде, а укупна вредност 
гаранција не може бити  мања од 5%  од укупне вредности уговора без пдв. 

 

Изабрани Понуђач је дужан да достави гаранцију: 

 

− Гаранцију за добро извршење посла у договореном року у висини од 10% од 
уговорене цене радова; 

− Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 8 дана од дана 
закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла у виду менице на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на 
додату вредност Меница  мора да буде безусловна и платива на први позив и не може 
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које 
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

− Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице  мора да се продужи. 

− Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности 
уговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 

− Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави 
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду 
менице  на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом 
гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и 
исправност опреме , а који су наступили услед тога што се понуђач није држао својих 
обавеза у погледу квалитета испоручене опреме.  

Меница  мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова 

6.13. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља Понуђачима на  
        располагање,  укључујући и њихове Подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може 
користитити 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.  
Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и 
оверити парафом и печатом.  

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену      
елемената критеријума и рангирање понуде 

6.14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем  
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        понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем:  поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail tenderi@spbbelacrkva.org 

 или факсом на број 013-851-001 или препорученом пошиљком на адресу Болница за 
плућне болести Др.Будислав Бабић,26340 Бела Црква,С.Милетића 55 тражити од 
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
у писаном облику и исти објавити на Порталу јавних набавки.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку 
бр.7/2014-КО-КУХИЊСКА ОПРЕМА.“ 
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.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен  
чланом 20. Закона. 

 

6.15. Додатна објашњења од Понуђача после отварања Понуда и контрола код Понуђача 
односно   његовог Подизвођача 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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 
 

6.16. Додатно обезбеђење испуњења уговорниох обавеза Понуђача који се  
         налазе на списку негативних рефенци 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама набавке, за 
период од претходне три године. 
Доказ може бити: 

 1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 
 2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
 4. извештај надзорног органа о испорученој опреми  који нису у складу са уговором; 
 5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
 6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  
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Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 
на први позив.  
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,   од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла.  
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

6.17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу    
          којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки  
           елемент критеријума. 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА". 
Оцењивање и рангирање понуда извршиће се тако што ће први на ранг листи бити 
Понуђач са најнижом понуђеном ценом а последњи на ранг листи ће бити понуђач са 
највишом понуђеном ценом. 
Уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прихватљива и који је понудио 
најнижу цену. 
 

6.18. Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу    
         уговора у ситуацији  када постоје две или више понуда са једнаком  
         понуђеном ценом 

Уколико две или више понуда имају исту укупну најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. 

 
6.19. Коришћење патената 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. 
 
 
 
 

6.20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права Понуђача 
 

Понуђач може да поднесе захтев  за заштиту права. 
Захтев  за заштиту права  подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: 
tenderi@spbbelacrkva.org или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Болница 
за плућне болести Др.Будислав Бабић,26340 Бела Црква,С.Милетића 55 

 Захтев  за  заштиту права   може  се  поднети  у  току  целог поступка  јавне  
набавке, против сваке радње  наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије 

одређено. 
Захтев  за заштиту права  којим се оспорава врста  поступка, садржина позива 

за подношење  понуда  или   конкурсне  документације   сматраће   се   
благовременим  ако  је примљен   од  стране   наручиоца  најкасније  седам  дана   
пре   истека  рока  за  подношење 
понуда,  без   обзира   на   начин  достављања.  У  том  случају   долази   до  застоја   
рока  за подношење понуда. 

После  доношења одлуке  о  додели  уговора и  одлуке о  обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права  је десет дана од дана пријема одлуке. 

На достављање захтева за заштиту права  сходно  се примењују одредбе  о 
начину достављања одлуке из члана  108. ст. 6. до 9. ЗЈН. 
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Одредбе  члана   108. ст. 6. до  9. ЗЈН сходно   се  примењују  на  одлуку о  
обустави поступка. 

Примерак захтева за заштиту права  подносилац истовремено доставља  
Републичкој комисији. 

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 става  3.   члана  149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео  пре 
истека тог рока. 

Ако је  у  истом  поступку јавне  набавке поново поднет  захтев  за  заштиту 
права  од 

стране  истог подносиоца захтева, у том захтеву се не  могу оспоравати радње  
наручиоца за  које  је  подносилац  захтева  знао   или  могао  знати   приликом  
подношења претходног захтева. 

О  поднетом  захтеву  за   заштиту  права   наручилац   обавештава  све   
учеснике у 

поступку јавне  набавке,  односно објављује  обавештење о  поднетом захтеву на  
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права  је дужан да на број рачуна Буџета  
Републике 

Србије, наведен у подтачки 21)2) ове тачке,  уплати таксу у 
износу: 

1.  Такса за  жалбу   на  закључак Управе  за  јавне  набавке из  члана  83.  
Закона о јавним набавкама: 

У поступку по  жалби  на  закључак Управе  за  јавне  набавке из  члана  83. 
Закона о 

јавним  набавкама,  без  обзира   на  то  колика је  процењена  вредност јавне  
набавке или понуђена цена  понуђача којем  је  додељен  уговор, као и  без  
обзира   на  врсту  поступка јавне набавке износи 15.000 динара. 

2. Такса за   захтев    за   заштиту  права    поднет    у   поступку  јавне   
набавке  мале 

вредности   и   преговарачком   поступку   јавне    набавке   без    објављивања    
позива   за подношење понуда: 

У   поступку  јавне   набавке  мале   вредности  и   у   преговарачком  
поступку   без 

објављивања позива за подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без 
обзира  на то: 

- да  ли  се захтевом за  заштиту права  оспоравају  радње  наручиоца 
предузете пре или после  истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 
- колика је процењена вредност јавне набавке; 

- колико износи понуђена цена  понуђача коме је додељен  уговор о јавној набавци 
 

3. Такса за захтев  за заштиту права  поднет  у јединственом поступку јавне 
набавке –без партије 
1)Уколико се захтевом за заштиту права  оспорава врста поступка јавне 

набавке, садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина 
конкурсне документације  или   друге  радње   наручиоца  предузете  пре   истека  
рока  за  подношење понуда (пријава),  такса износи 80.000 динара  у  свим  
врстама  поступака јавних  набавки (осим  у   поступку  јавне   набавке  мале   
вредности  и   у   преговарачком  поступку   без објављивања   позива  за  
подношење понуда),  без   обзира   на   то  колика  је   процењена вредност јавне 
набавке; 

2)Уколико се захтевом за заштиту права  оспорава одлука о додели  уговора о 
јавној 
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набавци, висина таксе се у свим врстама  поступака јавних набавки (осим у 
поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без 
објављивања 
позива за подношење понуда),одређује  према  понуђеној  цени  понуђача коме је  
додељен уговор, па ако та цена  не прелази 80.000.000 динара  такса износи 80.000 
динара, а ако та цена  прелази 80.000.000 динара, такса износи 0,1 % те цене. 

3) Уколико  се   захтевом   за   заштиту   права    оспоравају   све   радње    
наручиоца 

предузете  после  истека рока  за  подношење понуда  (пријава),  изузев  одлуке о  
додели 
уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим  врстама  поступака јавних 
набавки (осим у  поступку јавне  набавке мале  вредности и  у  преговарачком 
поступку  без  објављивања позива за  подношење понуда),  одређује  према  
процењеној  вредности јавне  набавке, па ако  та  вредност  не  прелази 80.000.000  
динара   такса  износи  80.000  динара,  а  ако  та вредност  прелази  80.000.000   
динара   такса  износи  0,1%  процењене  вредности  јавне набавке. 

4.   Такса за   захтев   за   заштиту  права   поднет   у   поступку  јавне   
набавке  који обликован по партијама: 

1) Уколико се  захтевом за  заштиту права  оспорава врста  поступка јавне  
набавке, садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина 
конкурсне документације  или   друге  радње   наручиоца  предузете  пре   истека  
рока  за  подношење понуда (пријава),  такса износи 80.000 динара  у  свим  
врстама  поступака јавних  набавки (осим  у   поступку  јавне   набавке  мале   
вредности  и   у   преговарачком  поступку   без објављивања   позива   за   
подношење  понуда),   без   обзира    на   то   колика  је   укупна процењена  
вредност  јавне  набавке  (збир  процењених  вредности свих   партија)   и  без 
обзира  на то колика је процењена вредност појединачне партије у којој се подноси 
захтев за заштиту права; 

2) Уколико  се   захтевом   за   заштиту   права    оспоравају   све   радње    
наручиоца предузете  после   истека  рока  за  подношење понуда  (пријава),  
укључујући  и  одлуку  о додели   уговора  о  јавној  набавци  и  одлуку о  обустави 
поступка  јавне  набавке,  висина таксе  се у свим врстама  поступака јавних 
набавки, осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда, одређује  према   укупној  
процењеној  вредности  јавне  набавке (збир  свих   партија),  без обзира  на 
процењену вредност појединачне партије у којој се подноси захтев  за заштиту, па  
ако укупна  процењена вредност јавне  набавке не  прелази 80.000.000  динара   
такса износи   80.000   динара,  а   ако   укупна   процењена  вредност  јавне   
набавке   прелази 
80.000.000 динара  такса износи 0,1% процењене вредности јавне 
набавке. 
 

Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона 
Чланом  151. Закона о  јавним  набавкама („Сл. гласник РС“,  број  124/12;  у  

даљем тексту:  ЗЈН)  је  прописано да захтев  за заштиту права  мора  да садржи, 
између  осталог, и потврду о уплати таксе из члана  156. ЗЈН. 

Подносилац  захтева  за  заштиту  права   је   дужан  да  на  одређени  рачун  
буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом  
156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу  члана  151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се: 
1) Потврда  о извршеној  уплати републичке  административне таксе из  

члана  156. ЗЈН која садржи следеће: 
(1)  да буде издата  од стране  банке и да садржи печат  банке; 
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(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне 
таксе (у потврди мора  јасно  да  буде  истакнуто да  је  уплата   таксе реализована 
и  датум  када је уплата  таксе реализована); 

(3)  износ  таксе из члана  156. ЗЈН чија се уплата  врши; 
(4)  број рачуна буџета: 840-
742221843-57; (5)  шифру  
плаћања: 153  или 253; 
(6)  позив  на број: 97 50-016; 
(7)  сврха:  републичка   административна  такса;    број  или    другa   

ознакa  јавне набавке на коју се односи  поднети  захтев  за заштиту права, као и 
назив  наручиоца; 

(8)  корисник: буџет  Републике Србије; 
(9)  назив  уплатиоца, односно назив  подносиоца захтева за заштиту права  

за којег је извршена уплата  републичке административне таксе; 
(10)  потпис овлашћеног лица  банке; 
2) Налог за  уплату, први  примерак, оверен  потписом овлашћеног лица  и  

печатом банке или  Поште, који  садржи и  друге напред   поменуте елементе  
потврде о  извршеној уплати републичке административне таксе, као и  назив   
подносиоца захтева за  заштиту права  за којег је извршена уплата  републичке 
административне таксе; 

3) Потврда  издата  од стране  Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе  за 

трезор,  која  садржи све  напред   поменуте  елементе,  за  подносиоце  захтева  за  
заштиту 
права  (корисници  буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално  осигурање и  други корисници јавних  средстава) који  имају  
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 
води  у Управи  за трезор; 

4)  Потврда   издата   од   стране   Народне   банке  Србије,   која   садржи  све   
напред 

поменуте елементе, 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 
 
6.21. Рок у којем ће уговор бити закључен 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
Ако Понуђач чија понуда буде изабрана не потпише уговор о јавној набавци, Наручилац 
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем у складу са чланом 
113. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
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7).ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
*подаци из АПРа 
Пословно име:  

Скраћено пословно име:  
Правна  форма:  
Адреса  седишта: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Претежна делатност: 
Шифра  делатности: Назив  делатности: 

  
Назив  банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  
Деловодни број понуде:  
Интернет страница на којој су докази из 
чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз понуду): 

 

Понуђач се налази  у регистру понуђача 
АПР-а: 

да не 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ : 
- самостално 
- као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено   пословно  име   (назив)  члана 
групе понуђача: 

Место,  општина  и  адреса   седиште   члана 
групе понуђача 
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Напомена:   Потребно  је   навести  скраћено   пословно  име   (назив)  и   седиште    свих 
учесника у заједничкој понуду. 
- као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име 
(назив) и место и адреса 
седишта  подизвођача: 

Проценат укупне вредности 
набавке   која   ће    се 
поверити подизвођачу: 

Део  предмета  набавке који 
ће извршити подизвођач: 

   

   

   

   

   

 
 
 

НАПОМЕНА: 
•  Уколико се подноси заједничка понуда ,као обавезан прилог  који је саставни део Обрасца  

понуде, обавезно се доставља  попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи  подаци о 
понуђачу из групе понуђача. 

•  Уколико се  подноси понуда са  подизвођачем, као  обавезан прилог  који  је  саставни део  
Обрасца   понуде, обавезно се доставља  попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи  
подаци о подизвођачу 

 
 
 
 
 
 

РОК   ВАЖЕЊА   ПОНУДЕ  ИЗРАЖЕН   У   БРОЈУ  ДАНА   ОД    ДАНА  
ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Напомена:рок важења понуде не може бити  краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда 

 
 
 

Рок важења понуде је   дана од дана отварања понуда 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ, ЦЕНА  И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА 
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Предмет: јавна  набавка до бр а    –  кухињска опрема за 
објекат Болница за плућне болести Др.Будислав 
Бабић,Милетићева 55,Бела Црква ЈНОП7/2014 

 
 

Укупна цена без пдв: 
 

 
 

Пдв ( износ): 
 

 
 

Укупна цена са пдв: 
 

 
 

Рок извођења радова: 

 
 
 

Не може бити дужи од 30 календарских дана 

Начин и услови плаћања: вирмански,   у   року  до   45  дана    од   дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за 
ИСПОРУЧЕНУ ,МОНТИРАНУ И ПУШТЕНУ У 
РАД ОПРЕМУ  

 

Гарантни рок за опрему: 
 
 

  године од дана примопредаје  
не може бити краћи од 2 године 

 
 

х 
 

 
 
 
 
ПОНУЂАЧ   М.П.   ---------------------------------_(потпис овлашћеног лица) 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  
Правни  облик:  
Место и адреса  седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив  банке и 
број рачуна: 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета   набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:  
Е – mail  адреса:  
Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

 

Подизвођач  се  налази  у  регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

 
 
 

1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2 
Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  
Правни  облик:  
Место и адреса  седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив  банке и 
број рачуна: 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета   набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:  
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Е – mail  адреса:  
Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

 

Подизвођач  се  налази  у  регистру 
понуђача АПР-а: 

да не 

 
ПОНУЂАЧ  
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица) 
 

Напомена: 
•  Образац општи  подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду 

подносе са подизвођачем. 
•  Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи  подаци о подизвођачу се не 

попуњава и не доставља  уз понуду. 
•  Образац општи  подаци о подизвођачима попуњава и потписује  понуђач, односно његово 

овлашћено лице. 
• Уколико има више  подизвођача Образац општи  подаци о подизвођачу се може  умножити 

 

 

ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 

1.НОСИЛАЦ ПОСЛА 
Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  
Правни  облик:  
Место и адреса  седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив  банке и 
број рачуна: 

 
 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације 
лица  која ће бити  одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:  
Е – mail  адреса:  
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Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

 

Члан   групе  понуђач  се   налази    у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

 

 

 

2.ЧЛАН ГРУПЕ 
Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име:  
Правни  облик:  
Место и адреса  седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив  банке и 
број рачуна: 

 
 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације 
лица  која ће бити  одговорна за 
извршење уговора: 

 

Телефон:  
Е – mail  адреса:  
Интернет страница на којој су 
докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни 
*(уколико се не достављају уз 
понуду): 

 

Члан   групе  понуђач  се   налази    у 
регистру понуђача АПР-а: 

да не 

 

Образац општи  подаци о групи понуђача попуњавају само они понуђачи који понуду подносе 
заједно 

•  Ако понуђач наступа самосталноОбразац општи  подаци о групи понуђача се не доставља  уз 
понуду. 

•  Образац општи  подаци о групи понуђача  попуњава и потписује лице одређено споразумом  
односно његово овлашћено лице. 

• Уколико има више  чланова групе Образац општи  подаци о групи понуђача се може  умножити 

ПОНУЂАЧ     
М.П.   _(потпис 

овлашћеног лица) 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе 
уговора у јавној набавци  Добра-кухињска опрема за објекат Специјалне болнице за плућне 
болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 7/2014 

РБ-поз. НАЗИВ ком Јед.цена 
без ПДВ 

Укупна 
цена без 
ПДВ 

Каталошки 
број 
опреме 

Земља 
порекла 

1.-104 Транспортна колица 
једноетажна 100x66x90 

1     

2.-301 Неутрални сто 
80x60x85цм затворен 

1     

3.302 Дводелна судопера 
100x60x85 затворена 

1     

4.-302а Неутрални сто 80x60x85 
затворени са фијоком 
 

1     

5.-303 Конзолна полица 
троетажна 80x30x70 
 

2     

6.-304 Љуштилица кромпира са 
постољем 1     

7.-401 Неутрални сто 80x70x85  
отворен са доњом 
полицом 

1     

8.-402 Дводелна судопера 
140x70x85 затворена 1     

9.-403 Оцеђивач 120x70x85 
отворен са доњом 
полицом 

1     

10.-406 Канте за отпатке са 
точкићима и поклопце 

2     

11.-501 Фрижидер 72x70x180 2     
12.-502 Неутрални елемент 

360x50x85 отворен  
 

1     

13.-503 Висећи елеменат 
100x30x70 затворен 
 

1     

14.-504 Расхладни сто 
160x70x85 
 

1     

15.-505 Једноделна судопера  
110x70x85 отворенa 1     

16.-506 Месарски пањ  50x70x85 
 

1     

17.-507 Висећи елеменат  
160x30x70 затворен 
 

1     

18.-508 Конзолна полица 
троетажна 110x30x70 
 

1     

19.-509 Радни сто затворен, са 
судопером, површином 
за сецкање, одлагањем 
отпада и фијоком 
160x70x85 
 

1     

20.-510 Расхладни сто 
160x70x85 
 

1     

21.-511 Висећи елеменат  1     
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160x30x70 затворен 
 

22.-512 Конзолна полица 
троетажна  160x30x70 
 

1     

23.-513 Машина за сецкање и 
рендање поврћа 1     

24.-514 Дводелна судопера 
120x70x85 отворена 1     

25.-515 Расхладни сто 
160x70x85 
 

1     

26.-516 Неутрални сто 
140x70x85 отворен 
 

1     

27.-517 Висећи елеменат  
160x30x70 затворен 
 

1     

28.-519 Зидни инокс умиваоник 
са славином 1     

29.-524 Конвектомат  7ГН 1     
30.-525 Колица уз конвектомат 

38x55x180 
 

1     

31.-526 Неутрални елеменат 
40x90 са фијокама 
отворен 

2     

32.-528 Електрични шпорет са 6 
рингли и пећницом 1     

33.-529 Напа  320x220x50 ЕКО 
 

1     

34.-530 Напа  155x100 1     
35.-601 Једноделна судопера  

120x70x85 отворена 1     

36.-602 Елеменат са даском за 
сечење 50x70x85 
(котерм плоча 50x30цм 

1     

37.-603 Неутрални сто  
160x70x80 затворен 
 

1     

38.-604 Фрижидер 70x70x80 
потпултни 
 

1     

39.-605 Месорезница 1     
40.-701 Неутрални елеменат 

80x70x85 отворен са 
доњом полицом 
 

1     

41.-702 Дводелан судопера 
140x70x85  затворена 1     

42.-703 Оцеђивач  100x70x85 
отворен са доњом 
полицом 
 

1     

43.-704 Регал затворен 
100x60x200 
 

2     

44.-705 Зидни инокс умиваоник 
са славином 1     

45.-801 Регал затворен  
80x50x200 
 

1     

46.-802 Неутрални сто 
160x70x85 затворен 
 

1     
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47.-803 Неутрални сто 
160x60x85 двострано 
затворен 

1     

48.-804 Регал затворен  
80x50x200 
 

1     

49.-805 Машина за сечење 
хлеба 1     

50.-806 Троетажна транспортна 
колица 80x69x93 иноx 3     

51.-807 Зидни инокс умиваоник 
са славином 1     

52.-901 Сто за отпатке 90x70x85 
са рупом Ø 20цм 
 

1     

53.-902 Дводелна судопера 
120x70x85 отворена 1     

54.-903 Неутрални сто 
100x70x85 отворен 
 

1     

55.-904 Неутрални сто 70x70x85 
отворен 
 

1     

56.-905 Машина за прање 
судова са подижућом 
хаубом 

1     

57.-906 Полице затворене  
80x50x200 
 

2     

58.-907 Конзолни оцеђивач  
190x30x25 
 

1     

59.-908 Зидни инокс умиваоник 
са славином 1     

60.-909 Канта за отпатке 2     
61-910 Троетажна транспортна 

колица 80x69x93 иноx 2     

  
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 

     

 ПДВ 20%:      
 УКУПНО СА ПДВ-

ом: 
     

 

 

 

Датум и место                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 

______________________                           М.П.      ________________________________ 
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8) МОДЕЛ  УГОВОРА 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  ДОБАРА БРОЈ:7/2014--КУХИЊСКА ОПРЕМА, 

                                                                                                     
Закључен  дана               2014. год. између: 
 
I.СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “Др Будислав Бабић” са седиштем у Белој 
Цркви, ул.С.Милетића бр.55, матични број: 08031436, ПИБ: 100865891, жиро рачун 840-102661-
23, Управа за трезор, кога заступа директор Лакетић др Лидија (у даљен тексту: Наручилац) са 
једне стране 
 

II ___________________________________________________________________ из 
______________, ул. ________________________,ПИБ______________________ , МБ - 
_________________,  број текућег рачуна ______________________који се води код  банке 
________________,кога заступа директор_____________________    (у даљем тексту: 
Добављач ) самотално, односно са 

III Заједничким понуђачем:_________________________из___________________,  

      ул.________________________________,ПИБ - ______________________ ,  

      МБ - ______________, број текућег рачуна ______________________који се  

      води код  банке ________________,кога заступа директор___________________     

     IV Подизвођачем:__________________________из___________________,  

      ул.________________________________,ПИБ - ______________________ ,  

      МБ - ______________, број текућег рачуна ______________________који се  

      води код  банке ________________,кога заступа директор___________________     

 
Основ за закључивање Уговора: 
 
 

1. Oдлука о додели уговора број: _______/2015  од дана ________.2015. год.; 
2.  
3.  Понуда Добављача бр.__________________/2015 од ________.2015. год.;  
4.  
5. Спецификација; 

 
. 
 
1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет овог  уговора је јавна набавка добара БРОЈ:7/2014- – КУХИЊСКА ОПРЕМА, која 
треба да се обавиу складу са: 

1. Одлуком о додели Уговора број:___________од дана ________2015.год. донетој након 
спроведеног отвореног поступка  јавне набавке велике вредности по позиву за 
подношење понуда------------------. објављеном дана ---------------------- год. заједно са 
конкурсном документацијом, на Порталу јавних набаки, и понудом Извођача,  на начин 
како следи:  

 
 
 
 
 
 
 
 



Page 44 of 59 
 

 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНОП ДОБРА БРОЈ: 7/2014-КО-КУХИЊСКА 

ОПРЕМА 
 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  
 

ПДВ  НА УКУПНУ ЦЕНУ  
 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:   
 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  
 

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  
 

РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА:  
 

ГАРАНТНИ РОК:  
 

ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ: 

 
 
 
 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: 

 
 
 

  
 

Члан 2. 
 
Уговорна вредност за предметну набавку добара, износи укупно __________динара без ПДВ-а , 
односно ____________________ динара са ПДВ-ом и утврђена је на основу количина и 
јединичних цена наведених у понуди  Добављача  број: ____ од __________2014. године.                                                        
Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати. 
  
3. УСЛОВИ И НАЧИН  ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 

Плаћање уговорене цене из члана  2. Овог Уговора Наручилац ће  вршити,  
45 дана након испоруке ,монтаже и пуштаља урад опреме ,након потписаног записнока између 
Наручиоца и Добављача преносом средстава на рачун добављача.  
 
 

Члан 4. 
 

           Добављач ће Наручиоцу након испоруке,монтаже и пуштања у рад предметне опреме 
Наручиоцу предати сву потребну документацију за исту( декларације, гарантни лист упуство за 
употребу –на српском језику и сл.           

 
4. РОК  ИСПОРУКЕ 

 
Члан 5. 

 
  Рок за испоруку добара је утврђен у члану 1. овог Уговора и Добављач га мора испоштовати. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
 

Члан 6. 
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Уколико Извођач не испоручи добра  који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је 
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 3%  од укупно уговорене вредности (без ПДВ-ом) 
за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од уговорене 
вредности. 
 
5.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 7. 
Продавац се обавезује да Купцу у року од 8 дана од дана потписивања овог Уговора достави 
оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно 
потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом 
о регистрацији менице: 
- за добро извршење посла у висини од 10% (без обрачунатог ПДВ-а) од вредности уговора са 
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла и 
- у тренутку примопредаје предмета уговора, за отклањање недостатака у гарантном року у 
висини од 5% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а) са роком важности 5 дана дужим 
од уговореног гарантног рока. 
Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, 
Продавац је дужан да продужи рокове трајања меничног овлашћења 
  
 
6. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Члан 8. 

 
         Наручилац се обавезује да ће Добављачу  исплати угуворену цену за испоручена добра 
након испоруке  истих   и достављању рачуна од стране Добављача, на начин утврђен овим 
Уговором и конкурсном документацијом. 
 
 
7.  ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан  9. 
 

Добављач  се обавезује даће  добра који су предмет овог Уговора одговарати квалитету и 
техничким димензијама утврђеним у Спецификацији и техничким карактеристикама и да ће 
квалитет истих одговарати српским стандардима. 

 
8. ГАРАНТНИ РОК 

 
Члан 10. 

 
Продавац за испоручену и монтирану  опрему даје општи гарантни рок од _______месеци 
(минимум 24 месеца) и обавезује се да све недостатке за испоручена добра у том року отклони 
о свом трошку. 
Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке, монтаже и пуштања у рад  опреме у целости и 
потписивања од стране уговорних страна Записника о примопредаји тј. oд датума када је 
записнички констатовано испуњење уговорних обавеза. 
Продавац је дужан да у току општег гарантног рока понуђача, на први писани позив Купца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет добара који је 
предмет уговора, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. 
Ако Продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог 
позива од стране Купца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Купац је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Продавца, 
реализацијом бланко сопствене менице за отклањање недостатака у гарантном року. 
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањање недостатака из става 1 овог члана, 
Купац има право да од Продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 
Понуђач је у обавези да има обeзбеђен овлашћени сервис на територији Републике Србије 
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12.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

 
         Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 12. 
 
         Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове  по овом Уговору решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у  
Београду. 

Члан 13. 
 
         Овај Уговор је сачињен у 4 (четири)  истоветних  примерка од којих Наручилац по (два ) 
задржавају обе уговорне стране.  
 
          
           НАРУЧИЛАЦ                                                                       ДОБАВЉАЧ 
  Директор:                                                                                   Директор:  

                                                                                                       Лакетић др Лидија 
__________________________                                          _________________________ 
 

   
 

 
 
НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем- добављачем. 
Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што 
му је уговор додељен, Наручилац ће Уговор закључити са следећим најповољнијим 
понуђачем а Управи за јавне набавке ће  доставити доказ негативне рефренце.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9).ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
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ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе 
уговора у јавној набавци радова Добра-кухињска опрема за објекат Специјалне болнице за 
плућне болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 7/2014 

РБ-поз. НАЗИВ ком Јед.цена 
без ПДВ 

Јединич. 
цена са 
ПДВ 

Укупна 
цена  без 
ПДВ-a 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1.-104 Транспортна колица 
једноетажна 100x66x90 

1     

2.-301 Неутрални сто 
80x60x85цм затворен 

1     

3.302 Дводелна судопера 
100x60x85 затворена 

1     

4.-302а Неутрални сто 80x60x85 
затворени са фијоком 
 

1     

5.-303 Конзолна полица 
троетажна 80x30x70 
 

2     

6.-304 Љуштилица кромпира са 
постољем 1     

7.-401 Неутрални сто 80x70x85  
отворен са доњом 
полицом 

1     

8.-402 Дводелна судопера 
140x70x85 затворена 1     

9.-403 Оцеђивач 120x70x85 
отворен са доњом 
полицом 

1     

10.-406 Канте за отпатке са 
точкићима и поклопце 

2     

11.-501 Фрижидер 72x70x180 2     
12.-502 Неутрални елемент 

360x50x85 отворен  
 

1     

13.-503 Висећи елеменат 
100x30x70 затворен 
 

1     

14.-504 Расхладни сто 
160x70x85 
 

1     

15.-505 Једноделна судопера  
110x70x85 отворенa 1     

16.-506 Месарски пањ  50x70x85 
 

1     

17.-507 Висећи елеменат  
160x30x70 затворен 
 

1     

18.-508 Конзолна полица 
троетажна 110x30x70 
 

1     

19.-509 Радни сто затворен, са 
судопером, површином 
за сецкање, одлагањем 
отпада и фијоком 
160x70x85 
 

1     

20.-510 Расхладни сто 
160x70x85 
 

1     

21.-511 Висећи елеменат  
160x30x70 затворен 
 

1     

22.-512 Конзолна полица 
троетажна  160x30x70 

1     



Page 48 of 59 
 

 
 

 
23.-513 Машина за сецкање и 

рендање поврћа 1     

24.-514 Дводелна судопера 
120x70x85 отворена 1     

25.-515 Расхладни сто 
160x70x85 
 

1     

26.-516 Неутрални сто 
140x70x85 отворен 
 

1     

27.-517 Висећи елеменат  
160x30x70 затворен 
 

1     

28.-519 Зидни инокс умиваоник 
са славином 1     

29.-524 Конвектомат  7ГН 1     
30.-525 Колица уз конвектомат 

38x55x180 
 

1     

31.-526 Неутрални елеменат 
40x90 са фијокама 
отворен 

2     

32.-528 Електрични шпорет са 6 
рингли и пећницом 1     

33.-529 Напа  320x220x50 ЕКО 
 

1     

34.-530 Напа  155x100 1     
35.-601 Једноделна судопера  

120x70x85 отворена 1     

36.-602 Елеменат са даском за 
сечење 50x70x85 
(котерм плоча 50x30цм 

1     

37.-603 Неутрални сто  
160x70x80 затворен 
 

1     

38.-604 Фрижидер 70x70x80 
потпултни 
 

1     

39.-605 Месорезница 1     
40.-701 Неутрални елеменат 

80x70x85 отворен са 
доњом полицом 
 

1     

41.-702 Дводелан судопера 
140x70x85  затворена 1     

42.-703 Оцеђивач  100x70x85 
отворен са доњом 
полицом 
 

1     

43.-704 Регал затворен 
100x60x200 
 

2     

44.-705 Зидни инокс умиваоник 
са славином 1     

45.-801 Регал затворен  
80x50x200 
 

1     

46.-802 Неутрални сто 
160x70x85 затворен 
 

1     

47.-803 Неутрални сто 
160x60x85 двострано 
затворен 

1     

48.-804 Регал затворен  
80x50x200 

1     
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49.-805 Машина за сечење 

хлеба 1     

50.-806 Троетажна транспортна 
колица 80x69x93 иноx 3     

51.-807 Зидни инокс умиваоник 
са славином 1     

52.-901 Сто за отпатке 90x70x85 
са рупом Ø 20цм 
 

1     

53.-902 Дводелна судопера 
120x70x85 отворена 1     

54.-903 Неутрални сто 
100x70x85 отворен 
 

1     

55.-904 Неутрални сто 70x70x85 
отворен 
 

1     

56.-905 Машина за прање 
судова са подижућом 
хаубом 

1     

57.-906 Полице затворене  
80x50x200 
 

2     

58.-907 Конзолни оцеђивач  
190x30x25 
 

1     

59.-908 Зидни инокс умиваоник 
са славином 1     

60.-909 Канта за отпатке 2     
61-910 Троетажна транспортна 

колица 80x69x93 иноx 2     

 

Сходно  одредбама  Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр.124/12) и  Правилника  о  обавезним елементима конкурсне   документације  у  
поступцима  јавних набавки и начину доказивања испуњености услова   
(«Службени гласник РС», бр. 29/13 и 
104/13)  у  обрасцу структуре  цене  морају  бити   приказани  основни елементи   
понуђене цене, као што су: 

1) цена  (јединична и укупна) са и без ПДВ 
2)  процентуално учешће одређене врсте   трошкова  у  случају  када  је  

наведени податак  неопходан  ради   усклађивања  цене   током  периода  трајања   
уговора,односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада, 
енергената) 

Сматраће  се да је  сачињен образац структуре цене, уколико  су  основни 
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 

*У   предметној   набавци       није   потребно  приказати   процентуално  учешће  одређене  
врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања 
цене током периода   трајања   уговора,односно   оквирног   споразума   (учешће   
трошкова материјала,рада,  енергената)  с  обзиром   да  је  цена  фиксна 
(непроменљива) током  рока трајања уговора. 

 

                                                                   М.П.                                   ____________________________ 

                                                                  Потпис овлашћеног лица 
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10).ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 
ПОТВРДЕ 

 

 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012) понуђач 
може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуд 

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 средстава обезбеђења,под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
својој понуди 

Редни 
број 

           Врста трошка Јед. 
мере 

Количина Јединична цена Укупна цена 

      

      

      

      

      

      

      

                                      УКУПНО ТРОШКОВИ:  
У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду 
трошкова припреме понуде за јавну набавку :ЈНОП 7/2014-добра-кухињска опрема за објекат 
Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”,Брела Црква 

Датум и место                              М.П   Потпис овлашћеног лица 

    -------------------------------- 
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11).ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012) под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу   

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач ___________________________________________________________________ 

 

                                              (назив понуђача,седиште,ПИБ,матични број) 

 

потврђујем да понуду за јавну набавку ЈНОП 7/2014-добра-кухињска опрема за објекат 
Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”,Брела Црква  подносим 
независно, без одговора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум и место                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                      М.П.      -------------------------------------------------- 
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12) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ  2. ЗЈН 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна  форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 
   

Матични број:  

ПИБ:  
 
 

На  основу члана  75. став  2. Закона о јавним  набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/2012) као понуђач дајем 

 
И З Ј А В У 

 
којом изричито  наводим  да  сам  при  састављању  Понуде 
 деловодни  број: 

                                  за јавну набавку ЈНОП 7/2014-добра-кухињска опрема за објекат 
Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”,Брела Црква   
  поштовао  обавезе   које   произилазе  из   важећих  прописа  о  заштити  на   
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да сам 
ималац  права интелектуалне својине. 
 

 
 
Датум и место                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                      М.П.      -------------------------------------------------- 

 
 
 

*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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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под 
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем  

И З Ј А В У 

 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају 
следећи докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012): 

_________________________________________________________________________________ 

те за исте прилажем изјаву оверену пред надлежним органом 
________________________(назив државе ).Изјаву  прилажем уз понуду за јавну набавку ЈНОП 
7/2014-добра-кухињска опрема за објекат Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав 
Бабић”,Брела Црква   

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове 
изјавеДатум и место 

 м.п.                                             

 (потпис овлашћеног лица) 
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13)1)РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА 

Испоручене  опреме за три године(2011,2012,2013)  

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 
ПОТВРДЕ 

 

 

Редни 
број 

 
Назив места испоруке 
опреме 

Датум   
Назив наручиоца 

Вредност 
испоручене 
опреме без ПДВ-
а 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
 

Кумулативна вредност испоручене кухињске опреме износи: 
______________________________ 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци  тачни и истинити. 

 

Датум и место                                                     Потпис овлашћених лица понуђача 

________________                                                  _______________________________ 

             

                                                                 М.П 
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13)2)ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 
ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама 
(Сл. Гласник РС број 124/12) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач 
_________________________________________________________________________ 

За нас квалитетно извео ипоруку  и монтажу кухињске опреме:  

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу фактура или уговора 
или окончане ситуације бр. _________ закљученог __________. године. 

Потврада се издаје на захтев понуђача 
__________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке испорука и монтажа кухињске 
опреме у  објекат Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић” у Белој Цркви у 
отвореном поступку (ЈНОП бр.7/2014) 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

м.п.   законски заступник 

---------------------------------------------------------- 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ 

Приложити копију фактуре или уговора или окончане ситуације. 
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13)3).ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ПОТРЕБНИМ 

 КАДРОМ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ   

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећим кадром за 
извршење предметних послова: 

 

Редни 
број 

Име и презиме 
 

Радно место 
Врста задужења 
за предметну 
набавку 

Стручна 
спрема 

Година 
радног 
искуства 

Напомене 

1.      
 

2.      
 

3.      
 

4      
 

      

      

5      
 

Напомена:. Потребно је приложити копију радне књижице,копију уговора о раду одштампан 
ППП-ПД образац за месец  који претходи месецу  у којем је објављен Позив  за 
предметну набавку 

Датум и место                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

__________________                                                         ___________________________ 

 

                                                                       М.П 



Page 57 of 59 
 

 
 

 

13)4).ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТИ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ   

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располаже следећом опремом: 

 

Кључна опрема  

 

-1 комби за превоз минимум 1t, 

 

 
Број и година производње 

 

Напомена:Као доказ за возила приложити копију саобраћајне дозволе 

Датум и место                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача 

________________                                                   ________________________________ 

                                                                     М.П. 
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13)5).ИЗЈАВА 

О ПРЕДАЈИ  МЕНИЦЕ  ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ   

 

 

 

Под пуном моралном,материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо  у року од 
3 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла у виду менице  на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на 
додату вредност  

Приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу доставити  средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду менице на износ од 5% уговорене 
вредности без пореза на додату вредност 

 

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду. 

 

 

 

Место и датум:                                                                Потпис овлашћеног лица: 

_______________                                                              _______________________ 

           

                                                                      М.П 
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ДУЖНИК:_____________________________________ 
Седиште________________________________________ 
Матични број:___________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ:__________________ 
Текући рачун:__________________________________ 
Код банке:____________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
                        за корисника бланко сопствене менице – 

 
КОРИСНИК:Спец.болн.за плућне болести „Др.Будислав Бабић“Милетићева 55,Бела Црква 
 
Предајемо Вам 1 (један) бланко сопствену меницу, серије___________________ 
И овлашћујемо  Спец.болн.за плућне болести „Др.Будислав Бабић“Милетићева 55,Бела Црква 
 као повериоца да  предату меницу може попунити на 
 износ од 5%( пет) од укупне вредности понуде, за ЈНOП бр.-----------, 
што номинално износи_______________динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за 
озбиљност понуде за испоруку и монтажу кухињске опреме у објекту 
Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”, Милетићева 55,Бела Црква 

Рок важења ове менице је од  -------------------- до--------------------------------год. 
Овлашћујемо Спец.болн.за плућне болести „Др.Будислав Бабић“Милетићева 55, Бела Црква 
као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без протеста“ и трошкова, 
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
Овлашћујем банку код које имам рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачун 
уопђште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сортирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
______________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону 
депонованих потписа код наведене банке. 
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 
(један) за Повериоца. 
 
     М.П. 
Датум и место издавања    Дужник-издавалац менице 
      овлашћења  
_____________________    ________________________ 
                Потпис овлашћеног лица 
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