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На пснпву шл. 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 i
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), шл. 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке бр. 03/558 и Рещеоа п
пбразпваоу кпмисије за јавну набавку бр. 03/558 – 2, припремљена је:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у птвпренпм ппступку
ЛПЖ УЉЕ (гаснп уље екстра лакп еврп ЕЛ)
ЈН бр. ЈН ПП 03 / 558
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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1.1 Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: Специјална бплница „Свети Сава“
Адреса: Немаоина бр. 2, 11000 Бепград, Србија
Интернет страница: http://www.svetisava.rs/
1.2 Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у птвпренпм ппступку, у складу са Закпнпм и
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
1.3 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј ЈН ПП 03/558 су дпбра – ЛПЖ УЉЕ – гаснп уље екстра лакп еврп
ЕЛ. *ПРЈН–09135100 – Лпж уље]
Партије: предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама.
1.4 Циљ ппступка јавне набавке
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.

1.5 Кпнтакт (лице или служба)
Лице (или служба) за кпнтакт: Службеник за јавне набавке Ненад Максимпвић
Е - mail адреса (или брпј факса): nenad.maksimovic@svetisava.rs;
тел/фах: 011 2066 800 / 011 6642 014; мпб. 060 80 47 048
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2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј ЈН ПП 03/558 су дпбра – ЛПЖ УЉЕ – гаснп уље екстра лакп еврп
ЕЛ. *ПРЈН–09135100 – Лпж уље] у даљем тексту Лпж уље
2.2 Партије
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама, већ кап једна целина.

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
3.1 Техничке карактеристике
Р.бр.

НАЗИВ

ППИС

ЈМ

КПЛИЧИНА

1

ЛПЖ УЉЕ

Гаснп уље екстра лакп еврп ЕЛ

лит

290.000,00

4. ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА
КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА ИЛИ
ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
4.1. Врста и ппис предмета јавне набавке:
Јавна набавка пбухвата набавку и исппруку лпж уља за пптребе Специјалне бплнице „Свети
Сава“.
4.2. Квалитет:
Квалитет исппрушених дпбара мпра бити у складу са важећим стандардима за
ту врсту артикала, кап и у складу са важећим Закпнпм п тргпвини (Сл. гласник РС
бр.53/2010 и 10/2013 шлан 34. и 40).
4.3. НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂЕОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА ПРИЛИКПМ
ПРИЈЕМА ДПБАРА:
Рпк за набавку и исппруку предметних дпбара не мпже бити дужи пд 48 (шетрдесетпсам)
сати, пд дана пријема писмене наруджбе, пптписане пд пвлащћенпг лица Нарушипца.
Квалитативну и квантитативну кпнтрплу и пријем дпбара приликпм сваке ппјединашне
исппруке представник Нарушипца ће врщити уз присуствп представника Ппнуђаша на месту
исппруке дпбара. Сви примећени недпстаци биће записнишки кпнстатпвани. Ппнуђаш мпра
исте птклпнити истпг дана пд дана сашиоаваоа записника п упшеним недпстацима.
4.4. Местп исппруке:
На адреси Нарушипца – Специјална бплница „Свети Сава“, Немаоина бр. 2, 11000 Бепград
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5. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
5.1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА
Правп на учешће у ппступку предметне јавне набавке:
Има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке
дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
4.1.1. Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шл.
75. ст. 1. таш. 1) Закпна);
2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна);
3) Да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде (шл. 75. ст. 1. таш. 3) Закпна);
4) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (шл. 75. ст.
1. таш. 4) Закпна);
5) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет
јавне набавке (шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна)
6) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне
свпјине (шл. 75. ст. 2. Закпна).
Дпдатни услпви из члана 76. Закпна п јавним набавкама кпје ппнуђач мпра да
испуни да би мпгап да учествује у ппступку јавне набавке:
1) Распплаже дпвпљним технишким капацитетпм.
-

Да ппседује минимум 2 цистерне за трансппрт нафтних деривата регистрпванп на
име фирме ппнуђаша, пднпснп на име давапца лизинга/закуппдавца или на име
трансппртне фирме са кпјпм има угпвпр.

-

Да ппседује складищни прпстпр

2) Распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм, тј. да има у сталнпм раднпм пднпсу два
заппслена лица пдгпвпрна за реализацију угпвпра.
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Ппнуда са ппдизвпђачем
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна, ппдизвпђаш
мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4), за деп набавке кпји ће
ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.

Група ппнуђача
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају
заједнп.
5.2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш
дпказује дпстављаоем следећих дпказа:
Испуоенпст пбавезних услпва:
1) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра
надлежнпг Привреднпг суда.
2) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна
Дпказ:
Правна лица:
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази
седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг
правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре;
2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела
прганизпванпг криминала;
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим
се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа
мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се
мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг
заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за
свакпг пд оих.
Предузетници и физишка лица:
Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се
пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне
групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта).
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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3) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна
Дпказ:
Правна лица:
Пптврде привреднпг и прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти, или пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није
регистрпванп, да му је кап привреднпм друщтву изрешена мера забране пбављаоа
делатнпсти, кпја је на снази у време пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда;
Предузетници:
Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, или
пптврда Агенције за привредне регистре да кпд тпг пргана није регистрпванп, да му је кап
привреднпм субјекту изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време
пбјаве ппзива за ппднпщеое ппнуда
Физишка лица:
Пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа пдређених ппслпва.
Дпказ мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда;
4) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна
Дпказ:
Увереое Ппреске управе министарства финасија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и
дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш
налази у ппступку приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;
5) Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна
Дпказ:
Рещеое Министарства здравља п дпзвпли за бављеое прпметпм лекпва и медицинских
средстава на великп.
6) Услпв из чл. 75. ст. 2. Закпна
Дпказ:
Писмена изјава ппнуђаша дата ппд пунпм материјалнпм, мпралнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је
ималац права интелектуалне свпјине. (Прилпг бр. 4.3).
Испуоенпст дпдатних услпва:
7) Распплаже дпвпљним техничким капацитетпм:
Дпказ:
1) Ппнуђаш дпставља кппију важеће сапбраћајне дпзвпле (шиташ сапбраћајне дпзвпле)
или угпвпра п закупу из кпјих се јаснп види да је фирма (ппнуђаш) власник или
кприсник предметнпг впзила.
2) Дпказ п складищнпм прпстпру (кппије преписа неппкретнпсти, кппије Угпвпра п
куппвини, закупу или другпм пснпву кприщћеоа складищнпг прпстпра)
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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8) Распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм:
ДПКАЗ:
Ппнуђаш дпставља кппије радних коижица и кппију М пбрасца.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је дужан да за свакпг шлана групе дпстави
наведене дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4), а дпказ из шлана 75.
став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да дпстави ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп
изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.
Дпдатне услпве група ппнуђача испуоава заједнп.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша
дпстави дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпказ из шлана
75. став 1. таш. 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.
Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а
нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда на пснпву извещтаја за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид
пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не
мпрају да дпставе дпказ из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Извпд из регистра Агенције за привредне
регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су
ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује
електрпнски дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у
извпрнпм електрпнскпм пблику.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже,
уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим
надлежним прганпм те државе.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана
те државе.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези
са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке,
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је
дпкументује на прпписани нашин.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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5.3. ППДАЦИ П ДПКУМЕНТУ КПЈИ СЕ ДПСТАВЉА У СВРХУ ДПКАЗИВАОА ИСПУОЕНПСТИ
УСЛПВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 75. 76. И 77. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ППДАЦИ П ДПКУМЕНТУ
Р.бр

Дпказ за

1

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закпна

2

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закпна

3

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закпна

4

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закпна

5

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закпна

6

Услпв из чл. 75. ст. 2. Закпна

7

Дпвпљни технички
капацитет

8

Дпвпљни кадрпвски
капацитот

Брпј

Датум

Издат пд
стране

Прилпг
бр.

Бр.
Страна у
прилпгу

Наппмена:


У складу са шланпм 78. Закпна п јавним набавкама, ппнуђаши кпји су уписани у регистар
ппнуђаша нису у пбавези да у пквиру свпје ппнуде дпстављају дпказе п испуоенпсти
услпва из шлана 75. став 1. ташкe пд 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама.

Ппнуђаши кпји су уписани у регистар ппнуђаша су у пбавези да у пквиру свпје ппнуде дпставе
пдгпварајући дпказ (извпд) – рещеое п упису у регистар ппнуђаша;


Ппнуђаш мпже дпказе дпставити у непвереним кппијама;



Нарушилац задржава правп прпвере пригиналне дпкументације за све тражене дпказе;



Укпликп ппнуђаш не испуни све тражене услпве, пднпснп не дпстави пдгпварајуће дпказе
за оих, оегпва ппнуда ће се сматрати неприхватљивпм и кап таква пдбити.



Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.



Ппнуђаш мпже навести у ппнуди интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп
дпступни.



Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује
електрпнски дпкумент.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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6. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
Упутствп ппнуђашаима какп да сашине ппнуду садржи ппдатке п захтевима нарушипца
(Специјалне бплнице „Свети Сава“), у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјим се
спрпвпди ппступак јавне набавке.
Ппнуђаши мпрају испуоавати све услпве за ушещће у ппступку јавне набавке пдређене
Закпнпм п јавним набавкама, а ппнуду у целини припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм
дпкументацијпм, и јавним ппзивпм за ппднпщеое ппнуда.

6.1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Ппнуда се припрема и дпставља НА СРПСКПМ ЈЕЗИКУ, на пснпву шлана 17. Закпна п јавним
набавкама и шлана 8. Правилника. У складу са шланпм 18. Закпна п јавним набавкама
Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ брпј 124/2012), ппнуда се мпже
дпставити и на странпм језику у делу кпји се пднпси на дпказиваое ппнуђених технишких
карактеристика, квалитета и технишку дпкументацију, и тп на енглескпм језику.
Нарушилац задржава правп да, укпликп у ппступку прегледа и пцене ппнуда утврди да би деп
ппнуде требалп да буде преведен на српски језик пдреди ппнуђашу примерен рпк у кпјем је
дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде.

6.2.

НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се
први пут птвара.
Ппнуђач мпже ппднети самп једну ппнуду
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Специјална бплница „Свети Сава“, Немаоина бр. 2, 11000
Бепград; са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку дпбра – ЛПЖ УЉЕ , бр. ЈН 03/558 – НЕ
ПТВАРАТИ”.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп:

среда 06. 04. 2016. дп 10:00 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати
пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема
ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм, и вратиће се ппнуђашу нептвпрена.

Ппнуда мпра да садржи:
Пбразац ппнуде (Прилпг 7 кпнкурсне дпкументације): ппдатке п ппнуђашу пппуоава ппнуђаш
укпликп наступа сампсталнп или укпликп наступа са ппдизвпђашима; ппдаци п

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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ппдизвпђашима пппуоавају се унпщеоем свих тражених ппдатака п ппдизвпђашима укпликп
их ппнуђаш има; у слушају да ппнуђаш наступа са вище пд три ппдизвпђаша, бланкп (прилпг 7)
умнпжава и на исти нашин пппуоава; ппдатке п ппнуђашима ппднпсипцима заједнишке
ппнуде пппуоавају ппднпсипци заједнишке ппнуде; у слушају пптребе и пвај (прилпг 7) се мпже
умнпжити и пппунити на исти нашин; пстале ппдатке из пбрасца ппнуде пппунити
пбавезнп за на тп предвиђеним местима (укупна вреднпст ппнуде, ппција ппнуде и сл.).
Мпдел угпвпра (прилпг 8 кпнкурсне дпкументације) пппуоава се за на тп предвиђеним
местима.
Неблагпвремене ппнуде, враћају се ппнуђашима, нептвпрене.
Ппнуда се сматра прихватљивпм, акп ппнуђаш ппднесе дпказе п испуоенпсти услпва кпји су
наведени у (прилпгу 4.) пбавезни услпви кпнкурсне дпкументације кпје ппнуђаш мпра да
испуни и Упутству п нашину на кпји се дпказује испуоенпст услпва.
Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни
деп кпнкурсне дпкументације.
Ппнуђаш је пбавезан да пппуни све ставке (елементе) у пбрасцу ппнуде.
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд 5 (пет) дана, не
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
Нарушилац не мпже пдбити кап неприхватљиву, ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен
пвим закпнпм или кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппнуђаш, навеп у ппнуди интернет
страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски
дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм
електрпнскпм пблику.
Акп ппнуђач има седиште у другпј држави:
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана
те државе.
Акп ппнуђаш није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпг
тпга щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп прпписима
државе у кпјпј ппнуђаш има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп,
нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм
рпку.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77. пвпг закпна,
ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним
бележникпм или другим надлежним прганпм те државе.
Ппнуђаш, кандидат, пднпснп дпбављаш дужан је да без пдлагаоа писменп пбавести
нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја
наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, тпкпм важеоа листе кандидата,
пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин.
Пбрасци у кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити исправнп пппуоени, у супрптнпм ппнуда се
пдбија кап неприхватљива.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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ППДНПСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ:
Специјална бплница „СВЕТИ САВА“
Немаоина бр. 2
11000 Бепград, Srbija
ПРАВНА СЛУЖБА

ППНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБАРА
- ЛПЖ УЉЕ Брпј ЈН 03/558

НЕ ПТВАРАТИ!!!
Датум и сат ппднпшеоа:

Датум:

Редни брпј ппднпшеоа:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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6.3.

ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није пбликпвана пп партијама.

6.4.

ППНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене

6.5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Специјална бплница „Свети
Сава“, Немаоина бр. 2, 11000 Бепград, са назнакпм:

„Измена ппнуде за јавну набавку дпбра – ЛПЖ УЉЕ , бр. ЈН 03/558 – НЕ ПТВАРАТИ” или,
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – – ЛПЖ УЉЕ , бр. ЈН 03/558 – НЕ ПТВАРАТИ ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбра – – ЛПЖ УЉЕ , бр. ЈН 03/558 – НЕ ПТВАРАТИ ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – – ЛПЖ УЉЕ , бр. ЈН 03/558 – НЕ
ПТВАРАТИ ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и
навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.

6.6.

УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ

Ппнуђач мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље 7), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.

6.7.

ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (ппглавље 7)
наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу. Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен
између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити
наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу 4 кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке,
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из
шлана 75. став 1. ташка 1. дп 4. Закпна, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1.
ташка 5. Закпна за деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.

6.8.

ППНУДА ВИШЕ ППНУЂАЧА

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне
набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп
ппдатке п:
-

шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,
ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
ппнуђашу кпји ће издати рашун,
рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,
пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу 4 кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.

6.9.

НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД
КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ

6.9.1. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа
Ппнуђаш је у пбавези да у пбрасцу ппнуде наведе нашин плаћаоа. Рашун исппставља ппнуђаш
на пснпву пптврђенпг дпкумента (пптписане и пверене птпремнице пд стране нарушипца).
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.

НИЈЕ ДПЗВПЉЕНП ТРАЖИТИ АВАНС
Рпк плаћаоа – је минимум 60 дана вирмански на пснпву исппстављене фактуре на
рачун Ппнуђача, а у складу са шланпм 4. Став 2. Закпна п рпкпвима измиреоа
нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12)
-

Датум:

Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, угпвпрпм између јавнпг сектпра и привредних
субјеката мпже се предвидети рпк за измиреое нпвшаних пбавеза дп 90 дана у
слушају када је дужник Републишки фпнд за здравственп псигураое, пднпснп кприсник

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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средстава Републишкпг фпнда за здравственп псигураое у смислу закпна кпјим се
уређује бучетски систем.
6.9.2. Захтеви у ппгледу рпка исппруке дпбара
У пдређиваоу дужине рпка ппнуђаш је дужан да узме у пбзир захтев нарушипца да се исппрука
дпбара изврщи у рпкпвима, кпји нарушилац тражи.
Ппнуђаш је дужан да наведе рпк исппруке пд дана дпстављаоа писанпг захтева за исппруку.
Исппрука ће се изврщити СУКЦЕСИВНП на пснпву писанпг захтева Нарушипца у рпку кпји не
мпже бити дужи пд 48 САТА пд дана пријема захтева за исппруку.
У слућају да се утврди недпстатак у квалитету (пщтећеое, и др.) нарушилац сашиоава
записник, а ппнуђаш мпра исте птклпнити пдмах, а најкасније у рпку пд 24 САТА пд дана
сашиоаваоа записника.
Местп исппруке, – на адреси нарушипца:
Специјална бплница „Свети Сава“, Немаоина бр. 2, 11000 Бепград – Србија
6.9.3. Захтеви у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
6.9.4. Други захтеви

Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и
задатим технишким карактеристикама.

6.10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ППНУДИ РПК ПЛАЋАОА

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим
свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст.
У цену је ппред дпбра, кпје су предмет набавке, а кпји је наведен у Пбрасцу ппнуде (Прилпг 7
кпнкурсне дпкументације), пптребнп је урашунати исппруку наведених кплишина дпбара.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна.

6.11.

ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ
БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и
привреде.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне
средине и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству
рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике.

6.12.

ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И
РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА

Ппнуђач је дужан да у ппнуди дпстави:
5.12.1 Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде:
И тп бланкп сппствену меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и
пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд
стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп
менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм пд 10% пд укупне вреднпсти ппнуде без
ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат
пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу – писму. Рпк важеоа
менице је 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.
Нарушилац ће унпвшити меницу дату уз ппнуду укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за
ппднпщеое ппнуда ппвуше, пппзпве или измени свпју ппнуду; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр
благпвременп не пптпище угпвпр п јавнпј набавци.
Нарушилац ће вратити менице ппнуђашима са кпјима није закљушен угпвпр, пдмах пп
закљушеоу угпвпра са изабраним ппнуђашем.
Укпликп ппнуђач не дпстави меницу ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива.

6.13.
ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Нарушилац се пбавезује на защтиту ппдатака, дпкументације и евидентираое ппступака у
складу са шланпм 14. Закпна п јавним набавкама.
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и евентуалнп
пстали ппдаци из ппнуде кпје су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое
ппнуде.
Нарушилац у кпнкурснпј дпкументацији мпже захтевати защтиту ппверљивпсти ппдатака
кпје ппнуђашима ставља на распплагаое, укљушујући и оихпве ппдизвпђаше.
Нарушилац мпже услпвити преузимаое кпнкурсне дпкументације пптписиваоем изјаве или
сппразума п шуваоу ппверљивих ппдатака укпликп ти ппдаци представљају ппслпвну тајну у
смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне ппдатке у
смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака.

6.14.

ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ
ППНУДЕ

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца, Специјална
бплница „Свети Сава“, Немаоина бр. 2, 11000 Бепград, електрпнске ппщте на e-mail
nenad.maksimovic@svetisava.rs или факспм на брпј 011 2644 014, тражити пд нарушипца
Датум:
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дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуде, сваким радним данпм у перипду пд 08:00 – 13:00 часпва,
(шлан 63. став 2. Закпна).
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша
путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое, дужна је да пд
друге стране захтева, да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, кап дпказ да је
изврщенп дпстављаое.
У тпм слушају Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема
захтева за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр
дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних
набавки и на свпјпј интернет страници (шлан 63. став 3. Закпна).
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр. 03/390.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка
за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм
није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20.
Закпна.

6.15.

ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И
КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп
оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу
пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.

6.16.

ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРЕНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у
складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није
Датум:
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истпврстан предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр,
дужан је да у тренутку закључеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп
извршеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска
гаранција за дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15%, пд укупне вреднпсти угпвпра
без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп
изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне
пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.

6.17.

ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума:

„Најнижа ппнуђена цена“.
6.18.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДПДЕЛУ УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ

Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће
изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа. У слушају истпг ппнуђенпг
рпка плаћаоа, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда метпдпм „извлашеоа из щещира“.

6.19.

ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа
п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да
гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. (Пбразац изјаве прилпг 11.).

6.20.

КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђач.

6.21.

РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка
за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.

Датум:
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6.22.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји има
интерес за дпделу угпвпра у ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да
претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама Закпна. Захтев за
защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј
кпмисији. Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке
прптив сваке радое Нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп Захтев за
защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое
нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. Захтев за защтиту права се
ппднпси на адресу нарушипца: Специјална бплница „Свети Сава“, Немаоина 2, Бепград, са
назнакпм: ,,Захтев за защтиту права у ппступку јавне набавке дпбара –лпж уље , ЈН бр.
03/558 - НЕ ПТВАРАТИ“. Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије
уплати таксу у складу са шл. 156. Закпна (брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра
плаћаоа: 153 или 253, ппзив на брпј 2/16, сврха: ЗЗП; Центар за защтиту пдпјшади, деце и
пмладине, бр. јавне набавке 2/16, кприсник: Бучет Републике Србије).
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим
укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 7 дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм
63. став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а
нарушилац исте није птклпнип. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108.
Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из шлана 109. Закпна, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је 10 (десет) дана пд дана пбјављиваоа на Ппрталу
јавних набавки. Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца
предузете у ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити
ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац
захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп
ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не
мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати
приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. Захтев за защтиту права не задржава даље
активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са шланпм 150. Закпна. Нарушилац
пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и
свпјпј интернет у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева за защтиту права. Ппступак
защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шлана 138. - 167. Закпна.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

- 21 -

Специјална болница »Свети Сава«
Бплница за лечеое церебрпваскуларних бплести
Немаоина бр.2 11000 Бепград, Србија

7 ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђаша:

Адреса ппнуђаша:

Матишни брпј ппнуђаша:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп
се ппнуда ппднпси са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде,
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша.

Датум:
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

2)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппдизвпђаша.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе
заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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1) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Лпж уље
Укупна цена без ПДВ-а у динарима

Укупна цена са ПДВ-пм у динарима
за партије:
Рпк и нашин плаћаоа

__________ дана,(не маое пд 60 дана)
вирмански пд дана исппруке рпбе и
исппстављаоа фактуре

Рпк важеоа ппнуде

__________ дана (не маое пд 60 дана)

Рпк исппруке

__________ сати (не вище пд 48 сата),
Сукцесивнп на пснпву писменпг захтева
Нарушипца

Местп и нашин исппруке

Специјална бплница „Свети Сава“,
Немаоина бр. 2, 11000 Бепград

Пстале ппгпднпсти и пппусти кпје
нуди ппнуђаш:
За плаћаое у наведенпм рпку
Ппнуђаш пдпбрава CASSA SCONTO
*Наппмена – није пбавезнп пппунити

Плаћаое у рпку пд 30 дана _______ %
Плаћаое у рпку пд 45 дана _______ %
Плаћаое у рпку пд 60 дана _______ %

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Наппмене:
Пбразац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су
ташни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду,
група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви
ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји
ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ЗАДАТИМ ЕЛЕМЕНТИМА

Р.бр.

НАЗИВ / ППИС

Ј. Мере

Кпличина

1

ЛПЖ УЉЕ – гаснп уље
екстра лакп еврп ЕЛ

Лит

290.000,00

Цена пп ЈМ без ПДВ – а

Стппа
ПДВ – а

Укупна цена без
ПДВ – а

Укупнп ПДВ

Цена укупнп са ПДВ – пм

Прпизвпђач

Наппмена:

У табелу је пптребнп уписати цене кпје су важеће на дан ппднпшеоа ппуде
Цене дпбара кпја су предмет пве јавне набавке су прпмеоиве, и зависе пд кретаоа цена сирпве нафте на светскпј берзи, усклађиваоа са
кретаоем цена лпж уља на тржищту у Републици Србији и пд ппсебних прпписа (пдлука дпбављаша или надлежних државних пргана и
институција кпје регулищу цене дпбара кпја су предмет пве јавне набавке). Фактурисаое ће се врщити пп важећем ценпвнику дпбављаша на
дан исппруке.
Трпшкпве трансппрта, путарина и исппруке и пстале манипулативне трпшкпве треба урачунати у ппнуђене цене у гпропј табели, кап и
евентуалне рабате и пстале пппусте.

Наппмена:
Пбразац структуре цене се пппуоава на српскпм језику, цене су исказане у динарима, пбразац структуре цене се мпже пппунити рушнп – шиткп
щтампаним слпвима (али не графитнпм плпвкпм), на писаћпј мащини, рашунару или сл. Пбразац структуре цене је саставни деп ппнуде, и
пбавезнп се дпставља уз кпнкурсну дпкументацију.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Специјална болница »Свети Сава«
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8 МПДЕЛ УГПВПРА
П набавци дпбара – Лпж уље

Закључен између:
Нарушипца: Специјална бплница „СВЕТИ САВА“
са седищтем у Бепграду, улица Немаоина бр. 2,
ПИБ: 100118470 Матишни брпј: 07030908
Брпј рашуна: 840 – 642661 - 20 Назив банке:Трезпр,
Телефпн: 011 2066 800 Телефакс: 011 6642 014
кпга заступа: Директпр Др Милан Савић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седищтем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матишни брпј: ........................................
Брпј рашуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефпн:............................Телефакс:
кпга заступа...................................................................
(у даљем тексту: Исппручилац),
Пснпв угпвпра:
ЈН Брпј:...................................................
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:...............................................
Ппнуда изабранпг ппнуђаша бр. ____________ пд..............................
Пстали ушесници у заједнишкпј ппнуди:
(назив, седищте, адреса, матишни брпј, ПИБ, лице пвлащћенп за заступаое)
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
Ппдизвпђаши:
(назив, седищте, адреса, матишни брпј, ПИБ, лице пвлащћенп за заступаое)
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
(У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, пднпснп ппнуде ушещћем ппдизвпђаша, у угпвпру ће
бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши)
Угпвпрне стране кпнстатују:
- да је Нарушилац, (Специјална бплница „СВЕТИ САВА“) у складу са. Закпнпм п јавним
набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012), спрпвеп птвпрени ппступак јавне набавке брпј ЈН
03/558 шији је предмет набавка дпбара – ЛПЖ УЉЕ, а на пснпву ппзива ппнуђашима
пбјављенпм на Ппрталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs кап и на интернет
адреси Нарушипца www.svetisava.rs
- да је Исппрушилац дпставип сампсталнп/заједнишку/са ппдизвпђашем (биће преузетп из
ппнуде) ппнуду брпј ____________________ пд __________________ гпдине (биће преузетп из
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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ппнуде), кпја у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације, кпја се
налази у прилпгу Угпвпра и саставни је деп Угпвпра,
- да Нарушилац, на пснпву Пдлуке п дпдели угпвпра брoj :__________________________
___________________ (пппуоава Нарушилац), изабрап Исппрушипца за набавку предметне
јавне набавке, да Нарушилац пвај угпвпр закљушује на пснпву шлана 112. и 113. Закпна п јавним
набавкама.

ПРЕДМЕТ УГПВПРА
Члан 1.
Угпвпрeне стране су се сагласиле да је предмет пвпг Угпвпра набавка и исппрука, ЛПЖ УЉЕ –
гаснп уље екстра лакп еврп ЕЛ лит 290.000,00, а на пснпву ппнуде дпбављаша бр.....................
пд .................... гпдине кпја се налази у прилпгу пвпг угпвпра и оегпв је саставни деп.
Пбразац Ппнуде и Пбразац Технишке спецификације са структурпм цене шине саставни деп
Угпвпра.
Нарушилац мпже, у складу са шланпм 115. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), накпн закљушеоа угпвпра без спрпвпђеоа
ппступка јавне набавке, ппвећати пбим предмета набавке, с тим да вреднпст угпвпра мпже
ппвећати максималнп дп 5% пд укупне вреднпсти првпбитнп закљушенпг угпвпра, при шему
укупна вреднпст ппвећаоа угпвпра не мпже да буде већа пд 5.000.000,00 динара.
Члан 2.
Пвим Угпвпрпм регулищу се међуспбни пднпси Нарушипца и Исппрушипца пп пснпву набавке и
исппруке лпж уља, за пптребе Нарушипца.
Нарушилац задржава правп кпрекције и прерасппделе угпвпрених кплишина у слушају
измеоених пкплнпсти у ппслпваоу (прпмена структуре кприсника кап и у слушају да
предметна дпбра дпбије на ппклпн из дпнације и сл. п шему у писанпј фпрми пбавещтава
Исппрушипца).
Акп у тпку трајаоа угпвпра Исппрушилац, из пправданих и пбјективних разлпга, намерава да
прпмени дпбављаша - прпизвпђаша или привреднпг субјекта кпји пбавља делатнпст
прпизвпдое и прпмета, а пд кпјег се снабдева дпбрима кпја су предмет Угпвпра, пре прпмене
мпра писменп пбавестити Нарушипца, уз дпстављаое свих дпказа тражених кпнкурснпм
дпкументацијпм у делу где су дефинисани ппсебни услпви – захтеви нарушипца у ппгледу
квалитета и пратеће дпкументације у прптивнпм угпвпр ће се раскинути.

ПРАВА И ПБАВЕЗЕ УГПВПРЕНИХ СТРАНА
Члан 3.
Угпвпрну цену шине:
Цена предмета угпвпра за партије ______________________у изнпсу пд ___________
(_________________) динара, и ппрез на дпдату вреднпст у изнпсу пд ___________
(_________________) динара такп да укупна угпвпрена цена изнпси __________________
(_________________) динара.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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Цене нафтних деривата утврђују се пдлукама Исппручипца у складу са кретаоима
цена на тржишту нафтних деривата. Пдлуке Исппручипца п прпмени цена
нафтних деривата се дпнпсе у пним интервалима у кпјима се пбезбеђује оихпвп
усклађиваое са кретаоем цена на тржишту нафтних деривата. Исппручилац се
пбавезује да Наручипца пбавештава п прпмени цена нафтних деривата,
Исппручене нафтне деривате Исппручилац ће фактурисати Наручипцу пп цени
кпја важи на дан исппруке.
Члан 4.
Пбавезује се Нарушилац да цену предмета угпвпра измири уплатпм на текући рашун
Исппрушипца брпј ___________________ кпд ______________ (навести банку) у рпку пд
________(минимум 60 ) дана,
Исппрушилац је дужан да за сваку исппруку угпвпрене кплишине дпбара из шлана 1. пвпг
угпвпра исппстави фактуру на адресу Нарушипца, најкасније у рпку пд три дана пд дана
исппруке дпбара.
У прилпгу фактуре дпставити спецификацију птпремницу исппрушених дпбара.
У складу са шл. 4. Закпна п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним
трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12), рпк за измиреое нпвшаних пбавеза не мпже бити
дужи пд 45 дана.
- Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, угпвпрпм између јавнпг сектпра и привредних
субјеката мпже се предвидети рпк за измиреое нпвшаних пбавеза дп 90 дана у
слушају када је дужник Републишки фпнд за здравственп псигураое, пднпснп кприсник
средстава Републишкпг фпнда за здравственп псигураое у смислу закпна кпјим се
уређује бучетски систем.
Нарушилац задржава правп да плаћаое дпспелпг рашуна изврщи у складу са мпгућнпстима
изврщеоа бучета, имајући у виду распплпживе месешне квпте, а Исппрушилац је сагласан да
рашун буде плаћен у складу са наведеним мпгућнпстима.
Пп исплати угпвпрене цене на угпвпрени нашин, све финансијске пбавезе Нарушипца према
Исппрушипцу пп пснпву пвпг угпвпра престају.
Накпн 60 (щездесет) дана пд дана пптписиваоа угпвпра, Нарушилац мпже дпзвплити
прпмену цена самп изузетнп укплкп су пбјективне пкплнпсти на тржищту знатнп другашије
пд пкплнпсти када се угпвпр закљушивап и кпје имају за ппследицу знатнп пдступаое цена из
ппнуде пд важећих уппредивих тржищних цена за прпизвпде кпји су предмет угпвпра. Да би
Нарушилац дпзвплип прпмену цена неппхпднп је да је разлика у цени из ппнуде и уппредиве
тржищне цене већа/маоа пд 10%, а ппд уппредивпм тржищнпм ценпм се сматра гпроа
цена прпизвпда на пијаци или супермаркету.
У слушају прпмене цене угпвпрне стране једна другпј упућују пбразлпжени захтев за
ппвећаое или снижеое цена, а нпве цене примеоују се на исппруке накпн закљушеоа Анекса
угпвпра.
Члан 5.
Исппрушилац се пбавезује да дпбра из шлана 1. пвпг угпвпра исппрушује сукцесивнп у рпку пд
________(____________) сата, пд дана пријема писмене Наруджбенице пд стране Нарушипца.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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Исппрука је на адреси нарушипца, Немаоина бр. 2, Бепград. Трпщкпви превпза падају на
терет Исппрушипца.
Нарушилац је дужан да на месту пријема нафтних деривата спрпведе прганизацију рада
кпјпм се пбезбеђује пријем нафтних деривата у перипду пд 6,00 дп 20,00 шаспва.
Превпз се врщи у прганизацији Исппрушипца, защта ће фактурисати услугу превпза пп
ценпвнику превпза (развпза) Исппрушипца кпји важи на дан исппруке.

Члан 6.
Приликпм исппруке, дпбара из шлана 1. пвпг угпвпра врщиће се пријем истих у присуству
представника Нарушипца и Исппрушипца п шему ће се саставити записник. Примппредаја
дпбара из шлана 1. пвпг угпвпра са упшеним недпстацима неће бити изврщена, а исппрушилац
се пбавезује да најкасније у рпку пд 24 сата изврщи замену истих.
Члан 7.
П ташнпм датуму и времену планираних исппрука дпбара из шлана 1. пвпг угпвпра
Исппрушилац је дужан да благпвременп пбавести пвлащћенп лице Нарушипца.
Исппрука ће бити изврщена радним данима Нарушипца.
Члан 8.
Исппрушилац гарантује Нарушипцу, да ће исппрушене исппрушене угпвпрене кплишине дпбара из
шлана 1. пвпг угпвпра испуоавати у пптпунпсти захтеване технишке карактеристике у
ппгледу квалитета према важећим стандардима.
Исппрушилац приликпм исппруке угпвпрене кплишине дпбара из шлана 1. пвпг угпвпра дпказује
квалитет пдгпварајућпм дпкументацијпм (прпизвпђашка декларација, увереое п кпнтрпли
квалитета.)
Члан 9.
Исппрушилац гарантује да ће дпбра из шлана 1. пвпг угпвпра исппрушити у рпку из шлана 5, а у
супрптнпм је сагласан да нарушипцу плати на име пенала за сваки дан закащоеоа 0,2 %
дневнп укупнп угпвпрене цене из шлана 3. пвпг угпвпра.
Члан 10.
За све утврђене недпстатке исппрушених дпбара из шлана 1. пвпг угпвпра, кпји нису мпгли
бити упшени у тренутку исппруке, Нарушилац ће сашинити записник п недпстацима у
присуству Исппрушипца, кпји ће неисправна дпбара из шлана 1. пвпг угпвпра,заменити, а
најкасније у рпку пд 24 сата.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 11.
Укпликп испуоеое пбавезе једне угпвпрне стране ппстане немпгуће услед сппљнпг дпгађаја,
а кпји је изван оене кпнтрпле, и утицаја и кпји се пбјективнп није мпгап предвидети у време
закљушеоа угпвпра, и кпји угпвпрна страна није мпгла избећи, или савладати (вища сила),
угпвпрна страна ппгпђена вищпм силпм пслпбађа се пдгпвпрнпсти збпг неиспуоеоа пбавезе.
Пслпбпђеое пд пдгпвпрнпсти прпизвпди правна дејства пд тренутка немпгућнпсти
испуоеоа.
Угпвпрна страна ппгпђена вищпм силпм дужна је другпј угпвпрнпј страни упутити
пбавещтеое п немпгућнпсти испуоеоа уз навпђеое разлпга немпгућнпсти. Укпликп
пбавещтеое не стигне другпј страни у разумнпм рпку страна ппгпђена вищпм силпм
пдгпвара за щтету прпузрпкпвану прппущтаоем упућиваоа пбавещтеоа.
Укпликп је немпгућнпст привременпг карактера пслпбпђеое пд изврщеоа пбавезе траје
самп дп престанка пкплнпсти кпје су прпузрпкпвале немпгућнпст испуоеоа.
Укпликп немпгућнпст траје дуже пд тридесет дана друга угпвпрна страна мпже раскинути
угпвпр.
Угпвпрна страна кпја раскида угпвпр мпра п раскиду пбавестити угпвпрну страну ппгпђену
вищпм силпм. Пбавещтеое п раскиду мпра бити сашиоенп у писменпј фпрми и без пдлагаоа
дпстављенп другпј страни.
Члан 12.
Ниједна угпвпрна страна не мпже пренети угпвпр нити билп кпје правп или пбавезу из
угпвпра на треће лице без претхпдне изришите писмене сагласнпсти друге угпвпрне стране.
Члан 13.
Свака угпвпрна страна мпже птказати угпвпр. Угпвпрне стране су сагласне да птказни рпк у
слушају из става 1. пвпг шлана изнпси 30 дана и теше пд дана дпстављаоа писменпг
пбавещтеоа п птказу и дпказа п оегпвпј пправданпсти.
Укпликп билп кпја угпвпрна страна пткаже угпвпр без пправданпг, пднпснп пбјективнпг и
дпказивпг разлпга друга угпвпрна страна има правп да наплати угпвпрну казну у висини 10%
пд укупне вреднпсти угпвпра.
Члан 14.
Пвај угпвпр садржи све п шему су се угпвпрне стране сппразумеле, такп да се никаква
преписка, дпгпвпри или кпмуникација кпји су впђени између угпвпрних страна неће сматрати
релевантним укпликп нису садржани у тексту пвпг угпвпра.
Измене и дппуне угпвпра мпгуће су самп на пснпву пбпстране писмене сагласнпсти
угпвпрних страна, крпз фпрму анекса угпвпра.

Члан 15.
Угпвпрне стране гарантују једна другпј да пвај угпвпр у оихпвп име и за оихпв рашун

Датум:

М.П.
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закљушују лица кпја су за тп пвлащћена. Неппстпјаое, кап и билп какав недпстатак или
пгранишеое пвлащћеоа за заступаое лица кпје закљушује пвај угпвпр у име и за рашун једне
угпвпрне стране, другпј угпвпрнпј страни даје правп на накнаду целпкупне щтете кпју је
услед тпга претрпела.
Члан 16.
Пвај угпвпр прпизвпди правнп дејствп данпм пптписиваоа пбе угпвпрне стране.
Члан 17.
Сва сппрна питаоа у тумашеоу и примени пвпг Угпвпра, рещаваће сппразумнп пвлащћени
представници угпвпрних старна. Укпликп се несппразум не мпже птклпнити, настали сппр
ће се рещавати пред надлежним судпм у Бепграду.
Члан 18.
За све щтп није регулисанп пвим Угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п пблигаципним
пднпсима.
Члан 19.
Пвај угпвпр престаје да важи:
- сппразумним раскидпм угпвпра, угпвпрених страна;
- Изврщеоем угпвпрених пбавеза
- Угпвпр се закљушује са рпкпм трајаоа пд гпдину дана, или дп исцрпа предмета
јавне набавке.
Члан 24.
Пвај Угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) примерака, пд кпјих 2 (два) за Нарушипца, а 2
(два) за Дпбављаша.

Пвлащћенп лице Нарушипца

Пвлащћенп лице Исппрушипца

Др Милан Савић

М.П.

Датум:

М.П.

М.П.
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9 ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести
назив ппнуђаша], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп
следи у табели:

ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац
је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у
складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства
пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

- 33 -

Специјална болница »Свети Сава«
Бплница за лечеое церебрпваскуларних бплести
Немаоина бр.2 11000 Бепград, Србија

10 ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, ______________________________________________, даје:
(Назив ппнуђаша)

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку
јавне набавке ЛПЖ УЉА ЈН 03/558, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или
заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена:
У слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, нарушулац ће
пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Прганизација
надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи
меру забране ушещћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим
се уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже
трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу
шлана 82. став 1. ташка 2) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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11 ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТ. 2. ЗАКПНА
У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш...................................................................................................................................................[
навести назив ппнуђаша] у ппступку јавне набавке дпбара ЛПЖ УЉА ЈН 03/558, ппщтпвап је
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима
рада, защтити живптне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне свпјине.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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11 ЗНАЧЕОЕ ИЗРАЗА
Ппједини изрази упптребљени у пвпј кпнкурснпј дпкументацији имају следеће знашеое:
-

јавна набавка је набавка дпбара, услуга или радпва пд стране нарушипца, на нашин и
ппд услпвима прпписаним пвим закпнпм;

-

угпвпр п јавнпј набавци је теретни угпвпр закљушен у писанпј или електрпнскпј
фпрми између нарушипца и ппнуђаша у складу са спрпведеним ппступкпм јавне
набавке, кпји за предмет има набавку дпбара, пружаое услуга или извпђеое радпва;

-

ппнуђач је лице кпје у ппступку јавне набавке ппнуди дпбра, пружаое услуга или
извпђеое радпва;

-

заинтереспванп лице је свакп лице кпје има интерес да закљуши кпнкретан угпвпр п
јавнпј набавци;

-

исппручилац је ппнуђаш са кпјим је закљушен пквирни сппразум или угпвпр п јавнпј
набавци;

-

представник наручипца је шлан управнпг или надзпрнпг пдбпра нарушипца,
рукпвпдилац нарушипца, пдгпвпрнп лице нарушипца и лице заппсленп на ппслпвима
јавних набавки;

-

јавна набавка мале вреднпсти је набавка истпврсних дпбара, услуга и радпва шија је
укупна прпцеоена вреднпст на гпдищоем нивпу нижа пд вреднпсти пдређене пвим
закпнпм;

-

искључивп правп је правп на пснпву кпјег пдређенп лице јединп мпже пбављати
пдређену делатнпст на пдређенпм гепграфскпм ппдрушју, а кпје је дпдељенп или
прпизилази из закпна, ппсебнпг прпписа или ппјединашнпг акта, пднпснп угпвпра или
сппразума, кпји је дпнела, пднпснп закљушила Република Србија, теритпријална
аутпнпмија или лпкална сампуправа;

-

ппсебнп правп је правп на пснпву кпјег пдређена лица мпгу пбављати пдређену
делатнпст на пдређенпм гепграфскпм ппдрушју, а кпје је дпдељенп или прпизилази из
закпна, ппсебнпг прпписа или ппјединашнпг акта, пднпснп угпвпра или сппразума, кпји
је дпнела, пднпснп закљушила Република Србија, теритпријална аутпнпмија или
лпкална сампуправа;

-

ппнуђена цена је цена кпју ппнуђаш пдређује у ппнуди, изражена у динарима, у кпју су
урашунати сви трпщкпви кпји се пднпсе на предмет јавне набавке и кпји су пдређени
кпнкурснпм дпкументацијпм;

-

уппредива тржишна цена је цена на релевантнпм тржищту узимајући у пбзир
предмет јавне набавке, развијенпст тржищта, услпве из кпнкурсне дпкументације

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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кап щтп су нашин плаћаоа, кплишине, рпк исппруке, рпк важеоа угпвпра, средствп
пбезбеђеоа, гарантни рпк и сл.;
-

критеријум је мерилп кпје се кпристи за вреднпваое, уппређиваое и пцеоиваое
ппнуда;

-

благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у рпку
пдређенпм у ппзиву за ппднпщеое ппнуда;

-

пдгпварајућа ппнуда је ппнуда кпја је благпвремена и за кпју је утврђенп да пптпунп
испуоава све технишке спецификације;

-

прихватљива ппнуда је ппнуда кпја је благпвремена, кпју нарушилац није пдбип збпг
битних недпстатака, кпја је пдгпварајућа, кпја не пгранишава, нити услпвљава права
нарушипца или пбавезе ппнуђаша и кпја не прелази изнпс прпцеоене вреднпсти јавне
набавке;

-

јавна набавка пп партијама је набавка шији је предмет пбликпван у вище ппсебних
истпврсних целина и кпја је кап таква пзнашена у ппзиву за ппднпщеое ппнуда и
кпнкурснпј дпкументацији;

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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