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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Број: ОБВ-01-8542
Датум: 24.12.2015. године
В а  љ е в о

Општа болница Ваљево
Синдјелицева 62
14 000 Ваљево

Тел +381 14 295 295

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности

ЈНМВ бр.23/2015
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(у складу са чланом 36. став 1. тачка 1 ЗЈН)

Набавка радова за адаптацију простора  за потребе палијативног збрињавања у циљу
побољшавања квалитета живота пацијената
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Децембар 2015. године

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 1) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/15
у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка број ОБВ-01-8540 од
24.12.2015. године и Решења о образовању комисије број ОБВ-01-8540/1 од 24.12.2015.
године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности у преговарачком поступку без објављивања позива

за подношење понуда
Набавка радова за адаптацију простора за потребе палијативног збрињавања

пацијената ЈНМВ бр.23/2015

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3

II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара 4-14

III Упутство понуђачима како да сачине понуду 15-25

IV
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова

26-27

V Образац Изјаве 28-29
VI Основни подаци о понуђачу 30-31
VII Образац понуде 32-34
VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 35
IX Образац трошкова припреме понуде 36
X Образац изјаве о независној понуди 37
XI Средства обезбеђења 38

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона 39

XIII
Критеријум за избор најповољније понуде;Елементи
уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 40

XIV Модел уговора 41-48
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Назив: ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Адреса: Синђелићева 62, 14000 Ваљево
Електронска адреса: office@zcvaljevo.com
Званични сајт: www.zcvaljevo.com
Фах: 014/295-379
Тел: 014 / 295 – 363

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Добривоје Грујичић, директор Опште
болнице Ваљево

Матични број:
1 7 8 6 2 1 2 0

Порески идентификациони број:
1 0 8 2 3 0 1 6 8

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда: члан 36. став 1. тачка 1. Набавка радова- Набавка радова за
адаптацију простора  за потребе палијативног збрињавања пацијената, ради закључења
уговора.

Број јавне набавке: 23/2015
Ознака из општег речника набавке и процењена вредност јавне набавке:
45000000 – грађевински радови
Процењена вредност јавне набавке: 3.666.665,00

Служба: Техничка служба
Лице за контакт: Владан Котарац, дипл. инг
Електронска адреса: vladan.kotarac@zcvaljevo.com
Телефон:014/ 295-586; Факс:014/ 295- 379

Служба: Јавне набавке
Лице за контакт: Радмила Илинчић, дипл.економиста
Електронска адреса: radmila.ilincic@zcvaljevo.com
Факс:014/ 295- 379
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II
 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ДОБАРА

За потребе Опште болнице Ваљево потребно је извршити радове адаптације простора  за потребе
палијативног збрињавања пацијената у општој болници Ваљево према спецификацији наведеној у
Конкурсној документацији. Радови адаптације простора  за потребе палијативног збрињавања
пацијената ће се вршити у складу са важећим прописима , нормама и стандардима који регулишу
ову врсту радова. Наручилац ће извршити аритметичку контролу цена које је понуђач исказао у
предмеру и предрачуну понуде. У случају аритметичке грешке биће узета као меродавна једнична
цена и према њој ће се извршити корекција.
Наручилац има право да одустане од појединих позиција, да их повећа или смањи, а о чему ће
благовремено обавестити извођача радова.
Исказане цене обухватају набавку, транспорт,складштење и уградњу свог потребног материјала и
опреме, транспорт машина, опреме и алата потребне за извођење радова, њихово коришћење и
складиштење, трошкове радне снаге, трошкове коришћења помоћних и привремених конструкција
потребних за извођење радова као скеле и сл.
Обавеза извођача радова је да редовно уклања шут и отпад настао извођењем предметних радова
ван круга Опште болнице Ваљево.
Предметни радови изводе се на првом спрату објекта болнице.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

I
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI
RADOVI

Pozici.     OPIS STAVKE J.M Količina Cena   Iznos

1,00   ZIDARSKI  RADOVI

1,01 Zidanje pregradnih zidova šupljom opekom d=12cm
u produžnom malteru 1:2:6.U visini nadvratne gre-
de po celoj dužini zida izbetonirati serklažnu gre-
du dim 12/20cm sa potrebnom armaturom.Cenom
predvideti istovremenu ugradnju po tri betonske
opeke sa svake strane za ugradnju slepog štoka.
Obračun po m2 komplet  po opisu m2 5

1,02 Malterisanje i popravka plafona objekta na mestu ruš-
enja untraš.pregradnih zidova produžnim malterom
1:2:6 u dva sloja sa prethodnim prskanjem površina
cementnim mlekom i uz upotrebu lako prenosne skele.
Obračun po m2 komplet po opisu m2 25

  ZIDARSKI  RADOVI UKUPNO

2,00  MOLERSKO -FARBARSKI RADOVI

2,01 Gletovanje postojećih zidova i plafona od gips-kartonskih
ploča glet masom dva puta sa brušenjem brusnim
papirom do potpuno glatke površine.
Plaća se po m2 komplet po opisu

malterisanih površina- plafon m2 310
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malterisanih površina- zid m2 735

od gips ploča-plafon m2 54

od gips ploča-zid m2 390

2,02 Nabavka materijala i bojenje  zidova i plafona
paropropusnom bojom dva puta u boji po izboru projektanta.
Plaća se po m2 komplet po opisu

zidovi-periva boja m2 703

plafon m2 365

MOLERSKO -FARBARSKI RADOVI UKUPNO

3,00   PODOPOLAGAČKI RADOVI

3,01 Izrada izravnavajućeg sloja od "Olmo" mase d=0.7 preko
postojećih slojeva poda kao podloga za keramičke plocice
i vinflex ploče.
Obraučun po m2 m2 360

3,02 Izrada hidroizolacije poda WC-a i kupatila preko pot-
puno suve i čiste površine izraditi sistem "SEALCO -
ALT" ili odgovarajući. Hidroizolaciju poviti uza zid i
uraditi holker
min 10cm.
Obračun po m2 komplet po opisu. m2 55

3,03 Nabavka i postavljanje vinfleks ploča dimenzije i boje
po izboru projektanta. Po obodnim zidovima postaviti
holker sa radijusom od r=7cm.
Obračun po m2 m2 306

 PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO

4,00   KERAMIČARSKI  RADOVI

4,01 Oblaganje podova neklizajućim keramičkim pločicama
I klase na lepak preko postojećeg  cem. estriha.
Dimenzije i slog pločica po izboru projektanta, a pad
prema slivnoj rešetki. Fugovanje spojnica masom za
fugovanje. Soklo je uračunato u količini pločica.
Obračun po m2 komplet po opisu

m2 55

4,02 Oblaganje zidova glaziranim keramičkim pločicama
I klase u boji i slogu po izboru projektanta, na lepak
preko malterisanih zidova i na gips kartonske ploče.
Fugovanje spojnica masom za fugovanje.
Obračun po m2 komplet prema opisu

m2 305

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO
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5,00 GIPSARSKI RADOVI

5,01 Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona od gips
kartonskih vlagootpornih ploča d=1,25cm sa potrebnom
metalnom podkonstrukcijom.
Obračun po m2 komplet po opisu m2 55

5,02 Izrada pregradnih zidova Rigips sistemom, od gips
kartonskih ploča sa potrebnom konstrukcijom od
nerđajućeg čelika, termoizolacija je tervol d=10cm
 i dva sloja PVC folije, ukupne debljine zida d=12cm.
U cenu su uračunati i potrebni profili za štokove za vrata.
Obračun po m2 komplet po opisu m2 180

5,03 Izrada pregradnih zidova Rigips sistemom, od gips
kartonskih ploča sa potrebnom konstrukcijom od
nerđajućeg čelika, termoizolacija je tervol d=10cm
 i dva sloja PVC folije, ukupne debljine zida d=12cm.
Gips kartonske ploče sa obe strane su vlagootporne.
U cenu su uračunati i potrebni profili za štokove za vrata.
Obračun po m2 komplet po opisu m2 135

 GIPSARSKI RADOVI UKUPNO

6,00 RAZNI ZANATSKI RADOVI

6,01 Nabavka materijala i oblaganje postojeće aluminijumske
pregrade na trpezariji univerom u tonu po izboru
projektanta.
Obračun po m2 komplet po opisu m2 31

6,02 Završno čišćenje objekta. Pranje i čišćenje podova,
sanitarnih uređaja, keramičkih pločica i staklenih po-
vršina radi predaje objekta i tehničkog prijema .
Obračun po m2 korisne površine m2 360

RAZNI ZANATSKI RADOVI UKUPNO

         R E K A P I T U L A C I J A I
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI
RADOVI

1,00         ZIDARSKI RADOVI

2,00         MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

3,00         PODOPOLAGAČKI RADOVI

4,00         KERAMIČARSKI RADOVI

5,00        GIPSARSKI RADOVI

6,00         RAZNI ZANATSKI RADOVI

UKUPNO DINARA  R E K A P I T U L A C I J A I  I
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II.
PREDRAČUN RADOVA UNUTRAŠNJE INSTALACIJE
ViK  PALIJATIVNA NEGA

Pozici. OPIS STAVKE J.M. Količina Cena   Iznos

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Prodor vodovoda kroz zidove i ploče:
Izvršiti prodor cevi vodovoda kroz zidove i ploče što
podrazumeva razbijanje i štemovanje zidova i međuspratne
ploče i nakon postavljanja instalacija sve vraćeno u prvobitno
stanje. Cenom su obuhvaćeni svi radovi na razbijanju,
štemanju, ponovnom malterisanju sa vraćanjem pločica i
farbanjem zidova i plafona. Obračun paušalno po prodoru.

kom 26,00

2. Prodor kanalizacije kroz zidove i ploče:
Izvršiti prodor cevi kanalizacije kroz zidove i ploče što
podrazumeva razbijanje i štemovanje zidova i međuspratne
ploče i nakon postavljanja instalacija sve vraćeno u prvobitno
stanje. Cenom su obuhvaćeni svi radovi na razbijanju,
štemanju, ponovnom malterisanju sa vraćanjem pločica i
farbanjem zidova i plafona. Obračun paušalno po prodoru.

kom 29,00

3. Gips-kartonski kanali:
Izrada gips - kartonskih kanala od vlagootpornih ploča,
horizontalnih i vertikalnih za sakrivanje instalacija vodovoda i
kanalizacije. Kanali se rade na portrebnoj konstrukciji sa
završnom obradom prema zidu ili plafonu na kome se nalaze.
Obračun komplet završenog kanala sa svim potrebnim
materijalom i radom.

16 + 50 + 16 cm (trostrani) m1 9,00
16 + 30 + 16 cm (trostrani) m1 74,00
10 + 10 cm (dvostrani ugaoni) m1 6,00

SVEGA A.
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B. VODOVOD

1. PP cevi hladne vode:
Nabavka i ugradnja PP cevi za vodovod klase SDR11 sa svim
potrebnim spojnim materijalom i  fitingom.

a . slobodnostojeće cevi
Slobodnostojeće cevi su pričvršćene za konstrukciju
obujmicama sa gumom prema uputstvu proizvođača cevi što
ulazi u cenu.

Ø 50 mm (6/4") m1 12,00
Ø 40 mm (5/4") m1 50,00

b . uzidane cevi
Uzidane cevi su pričvršćene u šlicovanim kanalima prema
uputstvu proizvođača cevi što ulazi u cenu komplet.

Ø 20 mm (1/2") m1 60,00

2. PP cevi tople vode:
Nabavka i ugradnja PP cevi za toplu vodu klase SDR7.4
termo stabilizovane (kompozitne) sa svim potrebnim spojnim
materijalom i  fitingom.

a . slobodnostojeće cevi
Slobodnostojeće cevi su pričvršćene za konstrukciju
obujmicama sa gumom prema uputstvu proizvođača cevi što
ulazi u cenu.

Ø 50 mm (6/4") m1 12,00
Ø 40 mm (5/4") m1 50,00
Ø 20 mm (1/2") m1 62,00

b . uzidane cevi
Uzidane cevi su pričvršćene u šlicovanim kanalima prema
uputstvu proizvođača cevi što ulazi u cenu.

Ø 20 mm (1/2") m1 40,00

3. Termoizolacija cevi:
Nabavka i ugradnja termizolacije cevi provodnosti  = 0.040
W/(mK) armaflex - tubolit ili odgovarajuće istih
karakteristika sa svim potrebnim spojnim materijalom.

a . cevi hladne vode i uzidane cevi tople vode
22 x 4 (1/2") m1 100,00
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42 x 4 (5/4") m1 50,00
54 x 4 (6/4") m1 12,00

b . slobodnostojeće cevi tople vode
22 x 13 (1/2") m1 62,00
42 x 13 (5/4") m1 50,00
54 x 13 (6/4") m1 12,00

4. Propusni ventili:
Nabavka i ugradnja propusnih ventila sa hromiranom kapom i
rozetnom i svim potrebnim spojnim materijalom.

DN 15 mm kom 13,00

5. Priključak na registrator hladne i tople vode:
Priključak na registratore hladne i tople vode sa
recirkulacijom.
cirkulaciona pumpa TOPZ
25/10 WILO ili odgovarajuća
drugog proizvođača kom 1,00
zatvarač Ø 40 mm kom 2,00
zatvarač Ø 15 mm kom 1,00
nepovratni zatvarač Ø 40 mm kom 2,00
nepovratni zatvarač Ø 15 mm kom 1,00
regulacioni ventil Ø 15 mm kom 1,00

6. EK ventili:
Nabavka  i ugradnja EK ventila sa svim potrebnm spojnim
materijalom.

DN 15 mm kom 16,00

7. Ispitivanje vodovodne mreže:
Hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže i izrada izveštaja.

m1 286,00

8. Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže:
Uraditi dezinfekciju urađene vodovodne mreže u svemu
prema tehničkim propisima i nakon toga izvrššti ispiranje
cevovoda i ispitivanje kvaliteta u ovlašćenoj laboratoriji.

obračun paušalno
SVEGA B.
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C. KANALIZACIJA

1. PVC cevi:
Nabavka i ugradnja PVC cevi za kanalizaciju sa svim
potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima.
Spajanje cevi se vrši gumenim prstenovima. Na dnu vertikala
obavezno postaviti revizioni komad.

a . kanalizacione vertikale
Kanalizacione vertikale su slobodnostojeće, pričvršćene za
konstrukciju ispod svakog mufa, sa revizionim otvorom na
dnu i probojem iznad krovne konstrukcije što je uračunato u
cenu.

Ø 110 mm m1 35,00
Ø 50 mm m1 5,00

b . cevi ispod tavanice prizemlja
Cevi postaviti ispod tavanice prizemlja u padu prema
odvodnoj vertikali. Cenom su obuhvaćeni svi radovi na
fiksiranju i zaštiti cevi i ostali radovi koji opterećuju ovu
poziciju.

Ø 110 mm m1 21,00
Ø 50 mm m1 6,00

c . razvod kanalizacije
Razvod kanalizacije je izveden u podu i zidu i ispod poda
sprata a obuhvata sva potrebna štemovanja i učvršćenja cevi.

Ø 110 mm m1 18,00
Ø 50 mm m1 30,00

2. Slivnik:
Nabavka i ugradnja slivnika sa "suvim" sifonom (zatvaračem
neprijatnih mirisa), sa hromiranom rešetkom klase K3 i sa
bočnim priključkom Ø 50 mm.

Ø 50 mm kom 2,00

3. Podoravna rešetka:
Nabavka i ugradnja vodoravne rešetke za tuš kabinu dužine
80 cm sa vertikalnim kuglastim odlivom na jednom kraju Ø
50 mm i sa svim potrebnim priborom za spajanje na
kanalizacionu mrežu.

kom 6,00
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4. Ventilacija:
Nabavka i ugradnja PVC ventilacione kape sa opšivkom na
prodoru krovne ravni.

Ø 150 mm kom 7,00
Ø 125 mm kom 1,00

5. Ispitivanje kanalizacione mreže:
Izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže i izrada izveštaja.

m1 115,00
SVEGA C.

D. SANITARNI UREĐAJI

1. Toalet za hendikepirane osobe:
Ugradnja komplet uređaja prilagođenih hendikepiranim i
osobama sa posebnim potrebama:

a. keramička WC šolja sa daskom i ugradnim vodokotlićem,
sa ispirnom cevi i pristupačnim tasterom za ispiranje,
zaptivnom gumom i materijalom za povezivanje i fiksiranje

kom 4,00
b. zidna klupa za tuširanje, sklopiva

kom 4,00
c. umivaonik od fajansa sa lakim pristupom
    dim.30x40cm minimalno, sa sifonom i
     materijalom za povezivanje,fiksiranje i ugradnju

kom 4,00

d. ogledalo sa pomičnim zglobom i rukohvatom za pomeranje

kom 4,00
e. rukohvat pomični zidni kom 4,00
f. rukohvat stabilni zid - zid kom 8,00
g. alarm komplet kom 4,00

2. WC šolja:
Nabavka i ugradnja kompletnog WC-a oblika i boje po izboru
projektanta koji se sastoji od:
-keramičke WC šolje , za 6 lit ispiranja, sa daskom;
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-niskošumnog ugradnog vodokotlića sa štednim
dvokoličinskim (6/3lit) tasterom za aktiviranje ispiranja, sa
ugrađenim ugaonim ventilom priključka vode Ø15,
niskošumnim ulivnim ventilom;

-odvodnog kolena Ø90/110 mm sa zvučno izolovanom
obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim
manžetnama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje
keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema
uputstvu proizvođača.

kom 4,00

3. Umivaonik:
Nabavka i ugradnja umivaonika veličine 30/40 od fajansa,
sifonom i svim potrebnim materijalom za ugradnju.

kom 5,00

4. Baterija za umivaonik:
Nabavka i ugradnja jednoručne potisne samozatvarajuće
baterije za umivaonik kombinovane za toplu i hladnu vodu sa
montažom na umivaonik. U cenu ulaze i fleks cevi za spajanje
na vodovodnu mrežu.

kom 9,00

5. Kada:
Nabavka i ugradnja čelične kade sa svim potrebnim priborom
za spajanje na kanalizacionu mrežu, tj. odlivnom i prelivnom
cevi sa horizontalnim sifonom .

veličina 90 x 90 cm - tuš kada kom 2,00

6. Baterija za kadu:
Nabavka i ugradnja jednoručne zidne tuš baterije za kadu
kombinovane za toplu i hladnu vodu i sa ugrađenim zidnim
tušem, sa svim potrebnim materijalom za ugradnju.

kom 6,00

7. Sudoper:
Nabavka i ugradnja jednodelnog produženog sudopera sa
velikom radnom površinom, inox, sa sifonom i svim
potrebnim spojnim materijalom.

vel. 190x70 cm kom 1,00
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8. Baterija za sudoper:
Nabavka i ugradnja jednoručne baterije za sudoper
kombinovane za toplu i hladnu vodu sa montažom na
sudoper. U cenu ulaze i fleks cevi za spajanje na vodovodnu
mrežu.

kom 1,00

9. Galanterija:
Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije:
ogledalo sa ramom 50x40cm kom 5,00
držač za papirni ubrus kom 9,00
držač za tečni sapun kom 9,00
držač toalet papira kom 8,00
SVEGA D.

E. OSTALI RADOVI

1. Priključak tople, hladne i recirkulacione vode na registrator u
podrumu objekta sa izradom registratora prema zatečenom
stanju. Obračun paušalno komplet.

2. Priključak kanalizacije na postojeće odvode komplet sa svim
potrebnim sečenjima, štemanjima i fazonskim i spojnim
materijalom.

kom 4,00

3. Nepredviđeni i nespecificirani radovi do 3 % ukupne
vrednosti:      __________________________________

SVEGA E.

REKAPITULACIJA II
VODOVOD I KANALIZACIJA

A. GRAĐEVINSKI RADOVI
B. VODOVOD
C. KANALIZACIJA
D. SANITARNI UREĐAJI
E. OSTALI RADOVI

UKUPNO DINARA  REKAPITULACIJA II
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III         PREDRAČUN RADOVA  razvoda kiseonika i komprimovanog vazduha

1. Potrošačko priključno radno mesto za kiseonik, montaža „na zid“
i koje se sastoji od instalacionog osnovnog i prednjeg dela sa oznakom gasa,
Priključak po DIN EN ISO 9170, koji poseduje radni i parkirni položaj - komplet

kpl. 6  x ___________ = ______________

2. Potrošačko priključno radno mesto za komprimovani vazduh 5 bar, montaža „na zid“
i koje se sastoji od instalacionog osnovnog i prednjeg dela sa oznakom gasa
Priključak po DIN EN ISO 9170, koji poseduje radni i parkirni položaj - komplet

kpl. 6  x ____________ = ______________

3. Specijalne, atestirane, odmašćene bakarne cevi za medicinske gasove,
izrađene po SRPS EN13348, sledećih dužina

Bakarne cevi ø15x1 mm met. 30 x   __________ = ________________

Bakarne cevi ø12x1 mm met. 30 x   __________ = ________________

Bakarne cevi ø8x1 mm met. 100 x __________ = ________________

4. Montažni material (bakarni fiting, šelne, obujmice, elektrode
i acetilen za zavarivanje, …), nosači cevi, šelne, tiplovi, vijci itd
komplet, uzima se u vrednosti od 30% od vrednosti cevi

kpl. 1 = ____________________

5. Spratna kontrolno-ventilske kasete za dva gasa (O2, KV5),
Za kontrolu pritiska gasa i sa mogućnošću isključivanja u slučaju havarija ili potrebe za
servisiranjem razvodne mreže u skladu sa standardom DIN EN ISO 7396-1 i sastoji se od:
- Osnovne kutije
-  Prednjeg dela kasete sa vratancima i bravom,
-  Ventilske grupe za svaki gas, ulazno-izlazne linije 15x1mm,

opremljene kuglastim ventilom DN15NP40, manometrom prečnika 50mm
opsega merenja 0-16bar,

- Za svaki gas NIST priključak za slučaj potrebe interventnog lokalnog
snabdevanja u slučaju havarije centralne stanice,

kpl. 1 = _______________________

6. Isporuka materijala, montaža, povezivanje i puštanje u rad od strane stručnog,
sertifikovanog lica

kpl 1 = _______________________
REKAPIRULACIJA III ( razvoda kiseonika i komprimovanog vazduha)

UKUPNO DINARA REKAPITULACIJA III

UKUPNO ZA SVE RADOVE ( I +II + III) =  ___________________________



Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда JНМВ
бр.23/2015

15/48

IV
 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА (Сл.Гласник бр.124/12; 14/15 и Службени гласник РС 68/15) и на основу
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања
испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/2015). Упутство
садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и
информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које
су садржане у конкурсној документацији.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у

вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом

језику.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда
мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној
документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

a. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ добија од
НАРУЧИОЦА приликом преузимања конкурсне документације.

b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко,
јасно и недвосмислено:

Поглавље бр.1. – Општи подаци о јавној набавци - Понуђач не попуњава;
Поглавље бр.2. – Врста, техничке карактеристике, опис добара – Понуђач попуњава тако

што тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Уколико је
расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података,
Понуђач може унети податке на полеђини Поглавља бр.3. или додати прилог
Поглавља бр.3.

Поглавље бр.3. – Упутство понуђачима како да сачине понуду – Понуђач не попуњава;
Поглавље бр.4. – Услови и докази о испуњености услова – Образац за оцену испуњености

услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује
испуњеност тих услова– Понуђач попуњава наводећи податке о
документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености
услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Поглавље бр.5. – Образац Изјаве о испуњености услова из чл.75. и 76. ЗЈН за јавну набавку
мале вредности – Понуђач попуњава тако што у празна поља уноси
тражене подадте, потписује и оверава изјаву, чиме потврђује да испуњава
услове из чл.75. и 76. ЗЈН за ставке од 1. до 4 из Прилога бр.5.

Поглавље бр.6. - Основни подаци о Понуђачу– Понуђач попуњава тако што у одговарајућа
поља уноси тражене податке. Све ставке, (елементи) понуђач мора да
попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су
наведени.

Поглавље бр.7. - Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне
уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образца понуде, понуђач
мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није
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исправно попуњен, потписан или оверен понуда ће бити одбијена као
НЕПРИХВАТЉИВА. Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из
групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац
из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка
5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи 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) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац
одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача
да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу
заједничку понуду. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду
самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у
складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара
за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари. Наручилац може да тражи од
чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора. Одредбе овог члана сходно се примењују на подносиоце пријава у
рестриктивном поступку, квалификационом поступку и конкурентном
дијалогу.

Поглавље бр.8. – Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Понуђач
попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке у складу
са упутством за попуњавање.

Поглавље бр.9. – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –
Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене
податке.

Ппглавље бр.10. - Образац изјаве о независној понуди - Изјавом о независној понуди
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Поглавље бр.11. – Средства обезбеђења - Финансијска гаранција – Погледати детаљно
објашњење из тачке 22. овог упутства.

Поглавље бр.12. – Изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона –
Понуђач попуњава – Изјавом понуђач потврђује да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде

Поглавље бр. 13. - Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније
понуде – Понуђач не попуњава.

Поглавље бр.15. - Модел уговора о купопродаји - Понуђачу се доставља на увид модел
уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ
ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПАРАФИРА СВАКУ
СТРАНУ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА
МОДЕЛОМ УГОВОРА – Понуђач попуњава.



Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда JНМВ
бр.23/2015

17/48

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење
такве понуде дозвољено

a. Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним
набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен у конкурсној документацији.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Синђелићева 62, 14000
Ваљево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку–Набавка радова за адаптацију простора  за потребе
палијативног збрињавања пацијената у општој болници Ваљево ЈНМВ бр.23/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Допуна понуде за јавну набавку– Набавка радова за адаптацију простора  за потребе
палијативног збрињавања пацијената у општој болници Ваљево ЈНМВ бр.23/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку– Набавка радова за адаптацију простора  за потребе
палијативног збрињавања пацијената у општој болници Ваљево ЈНМВ бр.23/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку– Набавка радова за адаптацију простора  за
потребе палијативног збрињавања пацијената у општој болници Ваљево ЈНМВ бр.23/2015 -
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.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која
je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим
ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда

a. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.

6) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из
оправданих разлога не одреди другачије.
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Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 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) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди
конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик
како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити

подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је

да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који
не може бити већи од 50 %  и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

7) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних
других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

a. Понуђена добра морају у потпуности одговарати захтевима наручиоца и задатим
техничким карактеристикама.

б. Рачун се испоставља на основу документа – записника о квантитативном и
квалитативном пријему у Oпштој болници Ваљево.

в. Рок испоруке се дефинише у Поглављу бр. 7 и почиње да тече од момента потписивања
Уговора и пријема захтева за испоруком од стране НАРУЧИОЦА.

8) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;
a. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без Пдв-а.

в. Образац понуде – Поглавље бр. 7 Конкурсне документације садржи и упутство о начину
исказивања понуђене цене у погледу прецизирања структуре цене, као на пример трошкови
превоза, царине, осигурања, евентуалних попуста који морају бити урачунати у коначну
цену и др. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима. Понуђач је у обавези да понуду сачини у складу са
захтеваним спецификацијама у целини или по појединачним партијама.

г. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чл.92. Закона
о јавним набавкама.
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9) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада
и слично, 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;

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач,
доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног органа;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;

4) Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном
и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде;

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

5) да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, односно: 5.1.-да
располаже  опремом  минимално:1 камион до 5 тона носивости, 1 покретна скела за
унутрашње радове. Доказ: 5.1.-Изјаву понуђача под пунам материјалном и кривичном
одговорношћу,на меморандуму понуђача,  у којој је наведена спецификација опреме којом
располаже а која служи за обављање услуге која је предмет јавне набавке ;
5.2. -да има запослено или на други начин ангажована лица  који су одговорни извођачи

радова.  Доказ: Уговор о раду или уговор о делу(фотокопија)са лицима која су одговорна за
извођење радова са  лиценцом  и потврдом о важности за та лица издату од стране
Инжењерске коморе Србије (фотокопије) и то: за грађевинске,  грађевинско занатске
радове и радове ВиК лиценца бр.400 или 410, и за радове развода гасова лиценцу бр.430 ;
5.3.- да има запослено лице са високом школском спремом које ће бити задужено за
извршење уговора; Доказ: 5.1.-Изјаву понуђача под пунам материјалном и кривичном
одговорношћу,на меморандуму понуђача, са именом лица дговорним за извршење уговора
са копијом дипломе и радне књижице;

7) Да понуђени рок плаћања не сме бити ни већи ни мањи од да понуђени рок плаћања
наведеног у обрасцу понуде; Доказ заокруживањем речи ПРИХВАТА у обрасцу понуде
(Поглавље бр.VII) сматраће се доказом о испуњености услова.

Доказ из става 1. тач. 2) до 3) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

Доказ из става 1. тачка 4) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда, односно слања позива за подношење понуда.
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На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност услова из члана 75. ЗЈН,
односно услове из Прилога бр.5 под редним бројем 1, 2 и 3 понуђач може да доказује
достављањем Изјаве којом понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове која је оверена од стране овлашћеног лица. У
случају да понуђач попуни и достави образац Изјаве  није у обавези да достави доказе из
Прилога бр.5 под редним бројем 1, 2, 3 и 4. Понуђач чија понуда буде изабрана као
најповољнија биће у обавези да у року од 3 дана од дана достављања писменог
обавештења наручиоца, достави оригинал или оверену копију тражених доказа о
испуњености услова који су наведени под редним бројем 1, 2 и 3 Прилога бр.5.

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 је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.

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

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа, а дужан је да наведе који су то докази са тачно наведеном интернет адресом на којој се
налазе подаци који представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75.

10) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;

У свему у складу са Поглављем бр.11 – Средство обезбеђења.

11) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове
подизвођаче;

Наручилац је дужан да:
1)чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
2)одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3)чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава,
као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно
пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у
складу са чланом 14. Закона о ЈН.

12) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку
јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, радним
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данима од 07.30 до 15.30 часова. Пошта пристигла после наведеног радног времента имаће
статус поште пристигле првог наредног радног дана.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и
да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се
обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са
прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе
производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која
je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

14) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за
доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну
проверу оцењивања понуда;

Општа болница Ваљево ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума
најниже понуђене цене, према Поглављу бр.13 а сагласно одредбама члана 85. Закона о
јавним набавкама.

14.1) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања;
Током спровођења преговарачког поступка преговараће се о цени.
Поступак преговарања
Одмах по окончању поступка јавног отварања основних понуда, на истом месту,
реализоваће се поступак преговарања. Комисија ће накнадно стручно оценити понуде.
Поступак преговарања  се реализује  на следећи начин:  понуђачи ће, пошто ће им из
поступка отварања основних понуда бити познате све валидне чињенице, имати прилику да
још у три круга, на новом обрасцу понуде, дају евентуално нову повољнију понуду и то само
у вези са ценом. Попуњавање новог обрасца понуде биће тајно. Комисија за јавну набавку
ће истовремено преузети од свих присутних понуђача новопопуњене обрасце понуда, а
податке из  тих понуда ће саопштавати по редоследу доспећа  основних понуда.
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Остали елементи понуде: услови плаћања и рок за извршење радов и друго, из основних
понуда не могу мењати у поступку преговарања.

15) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом;

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који
понуди дужи период гаранције на извршене радове.

16) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и
материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде;

17) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на
заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се
примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

18) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење
броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати
таксу одређену Законом;

a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).
b. Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. поднесе и пословно удружење.
c. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
d. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисија а предаје наручиоцу.
e. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
f. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
g. У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја
рока за подношење понуда.
h. 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.
j. 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, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
k. Уколико 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.
l. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавненабавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
m. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке,
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког
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поступкаиз члана 36. Став 1. Тачка 3) Закона о јавним набавкама или ако Републичка
комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
n. 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда; 120.000,00 уколико се захтев подноси пре
отварања понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00
динара; 120.000,00 уколико се захтев подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорних партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико
је јавна набавка обликована по партијама;односно; 120.000,00 уколико се захтев подноси
након отварања понуда и ако процењена вредности није већа од 120.000.000,00 динара;
0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, уколико се захтев подноси након отварања понуда и ако је та вредност
већа од 120.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153
или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права; сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: Буџет Републике
Србије.

19) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају
из члана 112. Став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

a. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у случају из члана 112. Став 2. ЗЈН уговор ће
бити закључен оквирно у року од пет дана.

20) Подаци о обавезној садржини понуде
a. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти
b. Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације.
c. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је одређен за подношење понуда.

21) Средства финансијског обезбеђења

Уз понуду, сви понуђачи достављају ИЗЈАВУ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којом ће,
као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. ПРАВИЛНИКА
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова

1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, Поглавље бр.11-Средство обезбеђења
као финансијску гаранцији на износ од 10 % од вредности закљученог уговора без ПДВ-а
за добро извршење посла.
а) Финансијска гаранција тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА од ризика понашања
изабраног понуђача.
3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и
издата у форми:
- o банкарске гаранције од стране реномиране банке, са роком важности 30 календарских
дана после истека важности уговора; или
- o соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним
овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача и фотокопије
депонованих потписа код пословне банке са роком важности 30 календарских дана после
истека важности уговора;.

2. Понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда једну бланко
соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом „ без
протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ од 10% од укупне вредности уговора са
ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока на изведене радове, као
средство за отклањања грешака у гарантном року. Меница мора бити неопозива,
безусловна и наплатива на први позив наручиоца а у корист наручиоца, што је услов за
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оверу окончане ситуације. Меница мора бити регистрована у Регистру меница НВС, а као
доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од
стране пословне банке понуђача. Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року
наручилац може да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року
од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца. У том случају наручилац може
ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама са
пажњом доброг привредника.

4. Понуда која не садржи: 1)Поглавље бр.11 и
2) Изјаву да ће приликом примопредаје радова наручиоцу
предати једну бланко соло меницу са меничним овлашћењем за
отклањање недостатака у гарантном року,

биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем, понуђач доставља наведено
средство финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражено средство
финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.

22) Рок важења понуде
Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може
бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде,
наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења
понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.

23) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу
уговора

a. Општа болница Ваљево ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора
по истеку рока од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
б. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем
у року од 2 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче.

24) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза
понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;

a. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
јавног позива.
б. Доказ из става 1. овог члана може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о
реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације
потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног
органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о
раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на
извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи,
односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне
набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
в. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става б. овог члана, који се односи
на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.

25) Трошкови
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
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или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

26) Преузимање конкурсне документације
Наручилац ће од дана објављивања позивана начин одређен Законом о јавним набавкама
омогућити преузимање конкурсне документације.

27) Паковање и достављање понуде
a. Сви документи поднети у понуди, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину
и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
b. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и
означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност
уколико понуда залута или се отвори пре времена.
c. На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава
да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
d. Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном
доставом на адресу:

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО,
за ЈАВНУ НАБАВКУ

Ваљево, Синђелићева 62
са назнаком:

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 23/2015
За јавну набавку радова за адаптацију простора  за потребе палијативног збрињавања

пацијената

28) Јавно отварање понуда
a. НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда 28.12.2015.г. у 14 часова, а по
истеку рока за подношење понуда (28.12.2015.г. до 1330) у току истог дана у великој сали
управне зграде Опште болнице Ваљево, Синђелићева 62, 14000 Ваљево.
b. Присутни представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово
присуство.
Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу
пуномоћје оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.

29) Одлука о додели уговора
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у
року одређеном у позиву за подношење понуда. Рок из става 1. овог члана не може бити
дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као
што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера,
када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) овог
закона.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три
дана од дана доношења.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у
најкраћем могућем року.
Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора
имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем
поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако понуђач одбије пријем одлуке,
сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
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V
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ

Редни
број

Назив доказа
Датум

Издат од
стране

1. Извод из Агенције за привредне регистре,односно извод из
регистра надлежног органа или Изјаву у којој је наведена
тачна интернет адреса на којој се налазе подаци који
представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и, према Члану 79. став 6. ЗЈН,  као
прилог Изјаве доставити Извод о регистроваим подацима из
регистра понуђача, односно Решење издато од стране АПР-а у
о упису понуђача у Регистар понуђача

2. Извода  из казнене евиденције, односно уверења надлежног
суда   и  надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда) или
Изјаву у којој је наведена тачна интернет адреса на којој се
налазе подаци који представљају доказ о испуњености
обавезних услова из чл.75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и,
према Члану 79. став 6. ЗЈН,  као прилог Изјаве доставити
Извод о регистроваим подацима из регистра понуђача,
односно Решење издато од стране АПР-а у о упису
понуђача у Регистар понуђача или Изјава којом понуђач
под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услов(према Члану
77. став 4)

3. Уверења   Пореске   управе   Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења
надлежне  локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода (доказ не може бити
старији од два месеца пре отварања понуда); или Изјаву у којој
је наведена тачна интернет адреса на којој се налазе подаци
који представљају доказ о испуњености обавезних услова из
чл.75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и, према Члану 79. став 6. ЗЈН,
као прилог Изјаве доставити Извод о регистроваим подацима
из регистра понуђача, односно Решење издато од стране АПР-
а у о упису понуђача у Регистар понуђача или
Изјава којом понуђач под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услов(према Члану 77. став 4)

4. Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву
којом потврђује под кривичном и материјалном
одговорношћу да је при састављању своје понуде
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде
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ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ

Редни
број

Назив доказа Издат од
стране

6. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом,
односно:
6.1.-да располаже  опремом  минимално:1 камион до 5 тона
носивости, 1 покретна скела за унутрашње радове. Доказ:
Изјаву понуђача под пунам материјалном и кривичном
одговорношћу,на меморандуму понуђача,  у којој је
наведена спецификација опреме којом располаже а која
служи за обављање радова који су предмет јавне набавке ;
 6.2. -да има запослено или на други начин ангажована лица
који су одговорни извођачи радова.  Доказ: Уговор о раду или
уговор о делу(фотокопија)за лица која су одговорна за
извођење радова са  лиценцом  и потврдом о важности за
та лица издату од стране Инжењерске коморе Србије
(фотокопије)  и то: за грађевинске,грађевинско-занатске и
радове ВиК лиценца бр.400 или 410, и за радове развода
гасова лиценцу бр.430 ;
6.3.- да има запослено лице са високом школском спремом
које ће бити задужено за извршење уговора; Доказ: Изјаву
понуђача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу,на меморандуму понуђача,  са именом лица
одговорним за извршење уговора и са копијом дипломе и
радне књижице;

7. Да понуђени рок плаћања не сме бити ни већи ни мањи од
рока плаћања наведеног у обрасцу понуде; Доказ
заокруживањем речи ПРИХВАТА у обрасцу понуде (Поглавље
бр.VII) сматраће се доказом о испуњености услова.

Напомена:

 Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама;
 Доказе сложити у понуди редоследом како су овим прилогом тражени;
 Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене

доказе.
 Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави

одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати
неприхватљивом.

ПОНУЂАЧ:

М.П.
                                  Потпис овлашћеног лица понуђача



Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда JНМВ
бр.23/2015

28/48

VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач [навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке радова – јавна набавка радова за адаптацију
простора  за потребе палијативног збрињавања пацијената, број 23/2015, испуњава
све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);

Место: _____________ Понуђач:
Датум: _____________ ___________________

м.п.

Напомена: Уколико пон ду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке радова – јавна набавка радова за адаптацију
простора  за потребе палијативног збрињавања пацијената, број 23/2015, испуњава
све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;

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

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив и седиште понуђача :    ..............................................................

            ..............................................................

Општина којој припада седиште понуђача: ........................................

Матични број:            ................................................................

ПИБ број:       ......................................................................

Текући рачун:       ......................................................................

Назив банке:       ......................................................................

Директор:    ................................................................

Друго лице овлашћено
за заступање:  ............................................................................

ПОНУЂАЧ:

М.П.           ...................................................
(Печат и потпис овлашћеног лица )
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ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке радова за адаптацију простора  за потребе
палијативног збрињавања у циљу побољшавања квалитета живота пацијената
ЈНМВ бр. 23/2015., ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Назив подизвођача Позиција радова које извршава Учешће
подизвођача

Датум: _______________ М.П. ________________________
/ потпис овлашћеног лица/

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.
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VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОПШТИ УСЛОВИ ПОНУДЕ :

1. Укупна вредност понуде за предмет јавне набавке без ПДВ-а:

.........................................

2. Рок плаћања: Плаћање у року од максимално 7 дана од преноса средстава од
стране Министарства здравља РС. ПРИХВАТА – НЕ ПРИХВАТА
(доказ заокруживањем речи ПРИХВАТА у обрасцу понуде, Поглавље бр.VII, сматраће
се доказом о испуњености услова. Само плаћање у року од максимално 7 дана од
преноса средстава од Министарства здравља РС. Фактура се испостаљања   по
окончаним ситуацијама сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из поуде, и потписаним од стране стручног надзора и
наручиоца..

3. Гаранција на извршене радове : .........године (минимум две године рачунајући од
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу).

4. Рок за извршење радова: .............календарских дана( максимално прихватљив рок
35 календраских дана)

5. Рок важења понуде: ................... (минимални рок важности понуде je 90 дана од
дана отварања понуда).

_______________________                                   ____________________________
(Место и датум )         М.П. (Овлашћено лице понуђача)
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Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова за
адаптацију простора  за потребе палијативног збрињавања пацијената, број 23/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

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

2)
Назив подизвођача:

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

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



Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда JНМВ
бр.23/2015

34/48

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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IX
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни
број Предмет ЈН

Укупна цена
без ПДВ-а  са

свим
трошковима

Стопа
ПДВ-а

Износ ПДВ-а
на јукупну

цену

Укупна цена са
ПДВ-ом са

свим
трошковима

1 2 3 4 5 6(3+5)
Набавка радова за адаптацију
простора  за потребе палијативног
збрињавања пацијената

1 Предмер I
2 Предмер II
3 Предмер III

УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА (I +II
+III)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а са свим

припадајућим трошковима до тачке испоруке, за сваки тражени предмет
јавне набавке;

 у колони 4. уписати колико износи стопа ПДВ-а
 у колони 5. уписати колико износи обрачунати ПДВ на укупну цену са

свим припадајућим трошковима до тачке истовара, за сваки тражени
предмет јавне набавке

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са обрачунатим ПДВ-ом,
тако што ће се вредност из колоне 3. додати износ обрачунатог ПДВ-а из
колоне 5.;

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За ЈНМВ бр.23/2015

У складу са чланом 88. став 1. Закона,
понуђач _____________________________________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

Предмет: Трошак израде понуде са урачунатим
ПДВ-ом.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: __

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тј. да попуни образац IX - Трошкове припреме и подношења
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Дана  2015.год. Понуђач

М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И З Ј А В А

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђујем да ________________________________________ у

(назив понуђача)

поступку јавне набавке мале вредности  бр.23/2015 за јавну набавку радова за
адаптацију простора  за потребе палијативног збрињавања пацијената, број
23/2015 понуду подносим независно и без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Дана _______ 2015.год. Понуђач

М.П.  ______________________
(потпис овлашћеног лица)

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

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда JНМВ
бр.23/2015

38/48

XII СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

.

Сагласно чл.61.став 12. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник бр.124/12;
14/15 и Службени гласник РС" 68/15) и чл.12. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима
јавних набавки (Сл.Гласник бр.124/12; 14/15 и Службени гласник РС" 68/15) по
окончању поступка за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке мале
вредност ЈНМВ бр.23/2015 - Набавка радова за адаптацију простора  за потребе
палијативног збрињавања у циљу побољшавања квалитета живота пацијената,
за потребе Опште болнице Ваљево, а приликом закључења Уговора, обавезујемо се
да у својству изабраног понуђача, односно у својству друге уговорне стране доставимо
Наручиоцу  као средство обезбеђења за испуњење својих уговорних обавеза:

1. Меницу (са меничним овлашћењем);
2. Банкарску гаранцију;

Заокружити редни број испред једног од наведених средстава
обезбеђења

У ............................................. ПОНУЂАЧ:

Дана ....................................... М.П.         ...................................................
            (Печат и потпис овлашћеног лица )
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................................................. у поступку
јавне набавке бр.23/2015 – Набавка радова за адаптацију простора  за
потребе палијативног збрињавања пацијената, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

          Датум            Понуђач

________________                       М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом.
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ХIV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Избор најповољније понуде извршиће Комисија Наручиоца на основу
критеријума најниже понуђене цене:

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана она понуда у којој је унет дужи гарантни период на извршене
радове; уколико је понуђен исти гарантни период биће изабрана она понуда у
коју је унет краћи рок за извршење радова; уколико је исти понуђени рок за
окончање посла биће изабрана она понуда која је временски раније пристигла
код Наручиоца.

НАПОМЕНА: Понуђена цена мора бити исказана у укупној динарској вредности
– без ПДВ-а (сагласно Обрасцу понуде – Поглавље бр. VII).

Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин
преговарања

Поступак преговарања
Одмах по окончању поступка јавног отварања основних понуда, на истом месту,
реализоваће се поступак преговарања. Комисија ће накнадно стручно оценити
понуде.
Поступак преговарања  се реализује  на следећи начин:  понуђачи ће, пошто ће
им из поступка отварања основних понуда бити познате све валидне чињенице,
имати прилику да још у три круга, на новом обрасцу понуде, дају евентуално
нову повољнију понуду и то само у вези са ценом. Попуњавање новог обрасца
понуде биће тајно. Комисија за јавну набавку ће истовремено преузети од свих
присутних понуђача новопопуњене обрасце понуда, а податке из  тих понуда ће
саопштавати по редоследу доспећа  основних понуда.

Остали елементи понуде: гаранција на изведене радове, рок за окончање посла и рок
важења понуде, из основних понуда не могу мењати у поступку преговарања
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НАПОМЕНА:

ПРЕДЛОГ УГОВОРА ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ, ПАРАФИРА
СВЕ СТРАНЕ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ
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ХV  МОДЕЛ УГОВОРА

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Број: ОБВ-01-
Датум:
Ваљево

Закључен дана ........................... .2015. год. у Ваљеву, између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВАЉЕВО из Ваљева, Ул. Синђелићева бр. 62, Матични бр.
17862120 ПИБ бр. 108230168, Тек. рачун бр: 840-856661-63 код Управе за трезор, кога
заступа директор Опште болнице Ваљево др Добривоје Грујичић, као Наручиоца, с
једне стране, у даљем тексту Уговора “инвеститор”,
и
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ул. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  бр. . . .
Мат. бр. . . . . . . . . . . . ПИБ бр.  . . .  . .  . . , Тек. рачун бр. . . . . .  . . . . . . . . . . кога заступа
директор . . . . . . . . . . . . . . . . . . као испоручиоца, с друге стране, у дељем тексту
Уговора “ извођач радова”.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА/
Члан 1.

1.1. Предмет Уговора је набавка радова за адаптацију простора  за потребе
палијативног збрињавања пацијената, ЈНМВ бр.23/2015, за потребе Опште
болнице Ваљево, за коју набавку је извођач радова изабран као најповољнији
понуђач по окончању поступка јавне набавке мале вредности, а у свему према
техничкој спецификацији из Конкурсне документације и Понуде извођача
радова.

1.2. Саставни део овог Уговора чини Понуда извођача радова од ............2015.г.
(непопуњава понуђач) заведена код Инвеститора под бројем ОВВ-01- ........
(непопуњава понуђач).

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА/

Члан 2.
2.1. Цена предмета Уговора из Чл.1.  у свему као у Понуди извођача радова.

Услови плаћања: плаћање у року од максимално 7 дана од преноса средстава
од стране финансијера-Министарства здравља РС. Фактура се испостаљања
по окончаним ситуацијама сачињених на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из поуде, и потписаним од стране
стручног надзора и инвеститора. Кoмплетну документацију неопходну за
оверу привремене и окончане  ситуације: листове грађевинске књиге,
одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач
доставља стручном надзору и Инвеститору који ту документацију чува дo
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих
позиција, што извођач признаје без права приговора.

.2.2. Инвеститор је обавезан да изврши плаћање стварно извршених радова
обрачунатих према јединичним ценама садржаним у понуди за поједине
позиције. Ради извршења радова који су предмет овог уговора, извођач радова
се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,
изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и припремно-
завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који
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су предмет овог уговора.
2.2. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед

повећања цене елемената на основу којих је одређена. Осим вредности радова,
добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове
организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача
радова.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА/
Члан 3.

3.1. Рок за завршетак радова из чл.1. Уговора је ......... календарских дана
рачунајући од дана наведеног у грађевинском дневнику као почетак
радова.

3.2. Извођач се обавезује да о датуму отпочињања радова писмено обавести
Наручиоца.

3.3. Извођач је дужан доставити уз предмет набавке јединствену временску
гаранцију за комплетан предмет набавке.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА/

Члан 4.
Права и обавезе Извођача радова:

4.1. Извођач радова обавезан је по потписивању Уговора, а пре почетка
извођења радова, доставити Наручиоцу динамички план рада.

4.2. Извођач радова обавезује се да радове изведе квалитетно и у
уговореним роковима.

4.3. Извођач радова је сагласно претходном ставу одговоран за квалитет
употребљеног материјала и за квалитет изведених радова.

4.4. Недостатке који се појаве у току извођења радова Извођач је дужан
отклонити благовремено како тиме не би ометао динамику извођења
радова.

4.5. Извођач радова преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог
извођења до примопредаје, као и током трајања гарантног периода.
Примопредаја подразумева  примопредају изведених  укупних радова по
њиховом окончању. Уколико у том времену дође до било каквог оштећења
на изведеним радовима, материјалу и сл. Извођач радова обавезује се о
свом трошку отклонити штету на начин да радови приликом примопредаје
буду у потпуности у складу са одредбама Уговора.

4.6. Извођач радова дужан је да сарађује са Надзорним органом и
представником инвеститора при вршењу надзора, а посебно да учествује
приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и сл.

4.7. Извођач радова у обавези је да организује стручну и квалитетну
контролу у току извођења радова, пријема свих материјала и интерну
контролу изведених радова у складу са важећим прописима и
стандардима.

4.8. Извођач радова обавезује се да води грађевински дневник и грађевинску
књигу редовно и омогући Надзорном органу и представнику инвеститора
да може имати увид у исте и да може извршити одговарајућу оверу, као и
да поступа по примедбама Надзорног органа и представника инвеститора
које су уписане у грађевински дневник.
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4.9. Извођач радова је у обавези да отвори и чува књигу инспекције и да о
налазу инспекције који буде евидентиран у књизи обавести Наручиоца
одн. Надзорног органа и представника инвеститора ради заједничког и
појединачног извршења налога инспекцијских органа.

4.10.Извођач радова ће поступати по свим примедбама и захтевима
Надзорног органа и представника инвеститора односно, ако се утврди да
није постигнут одговарајући квалитет радова , извршиће поправку односно
поновно извођење радова о свом трошку.

4.11.Извођач радова ће отклонити недостатке из претходног става у року који
одреди Надзорни орган и представник инвеститора.
4.12. Уколико Извођач радова не отклони недостатке из Тач. 4.11. овог

Уговора у складу са примедбама и захтевима и у року одређеном од
Надзорног органа или представника инвеститора, Надзорни орган или
представник инвеститора ће установити трошкове поправке односно,
поновног извођења радова, које трошкове ће Извођач радова бити
обавезан да исплати инвеститору, што ако не учини инвеститор задржава
право да опредељни износ одузме од суме наредне односно, наредних
исплата.

4.13.Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава
постојећих прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди

мере личне заштите својих радника на предметним радовима.
4.14.Одговорно лице Извођача радова на градилишту се обавезује да

организује обављање уговорених радова у циљу максималне
безбедности својих радника и других радника запослених на
заједничком градилишту. Распоређивање радника на радним местима
може се обавити искључиво уз задужење личних заштитних средстава и
опреме са свакодневном контролом наменског коришћења.

4.15. Извођач радова се обавезује да изврши о свом трошку поправке ако у
току извођења радова нанесе штету на радовима који су у току,  на
објекту и околини, тако да то не утиче на рок за завршетак радова и
накнади сву штету коју у току радова или у вези са радовима причини
Наручиоцу и трећим лицима.

4.16. Извођач радова је у обавези да учествује у поступку примопредаје
изведених радова у складу са овим Уговором и да у том поступку
отклони све недостатке по примедбама које се поставе од стране

         инвеститора и Надзорног органа.
4.17. Извођач радова је у обавези да инвеститору по завршетку радова:

1) рашчисти градилиште односно уклони сву опрему, алате, ограде,
вишак материјала, отпатке и сл. и омогући даље несметано
коришћење објекта и простора у кругу.

4.18. Извођач радова је у обавези да испуњава и остале уговором преузете
обавезе, на начин и под условима утврђеним овим Уговором.

Члан 5.
Права и обавезе инвеститора:

5.1. Инвеститор се обавезује да Извођача радова уведе у посао и омогући
несметан приступ објекту и несметано извођење радова. Инвеститор је у
обавези да предлаже потребне мере заштите које се односе на заштиту
свог персонала, пацијената и имовине.
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5.2. Инвеститор је у обавези да према Извођачу радова врши плаћање радова
у висини и под условима утврђеним овим Уговором.

5.3. Инвеститор је дужан да Извођача радова обавести о постављењу или
измени овлашћеног Надзорног органа.

5.4. Инвеститор је обавезан да са Извођачем изврши примопредају радова и
сачини коначан обрачун.

5.5. Инвеститор је обавезан да у року од 3 дана од дана потписивања Уговора
достави Извођачу радова потребну документацију, коју ће Извођач радова
прегледати без одлагања и у примереном року затражити евентуално
објашњење о недовољно јасним деловима или појединостима, као и
отклањање евентуалних недостатака како не би дошло до застоја у
извођењу радова.

5.6. Инвеститор је у обавези да испуњава и остале уговором преузете
обавезе, на начин и под условима утврђеним овим Уговором.

Члан 6.
6.1. Инвеститор задржава право да од појединих позиција из предмера

одустане, смањи или увећа обим радова од наведених у Конкурсној
документацији, а зависно од потреба и финансијских могућности о чему
ће благовремено обавестити извођача радова.

6.2 За евентуалне неопходне допунске радове, уговорне стране ће након
прихватања допунске Понуде Извођача радова од стране Надзорног
органа и Наручиоца, закључити Анекс на овај Уговор у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.

ПРИСТУП ОБЈЕКТУ/

Члан 7.
7.1. С обзиром да се предметни радови изводе у кругу здравствене установе,

Инвеститор ће Извођачу радова у року од 3 дана од дана потписивања
Уговора доставити инструкције и обавештења у вези уласка, кретања
радника Извођача радова у оквиру објекта, довожења и складиштења
материјала, како би се отклонила било каква могућност да Извођач током
извођења радова ремети или на било који други начин угрози нормално
функционисање и обављање делатности Инвеститора.

7.2. Извођач је дужан да се придржава инструкција Инвеститора из
           претходног става и обавезује се да ће радове обављати на начин који

омогућава несметано функционисање Инвеститора посла.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗАВРШЕТКА РАДОВА/

Члан 8.
8.1. Извођач радова стиче право на продужење рока за звршетак радова

искључиво у случају “више силе” и случају који се договором Уговорних
страна буде сматрао разлогом за продужетак рока за извођење радова.

8.2. Под “вишом силом” подразумевају се догађаји и околности настале по
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закључењу Уговора чије се наступање није могло предвидети, спречити,
избећи нити отклонити, а нарочито:природни догађаји (елементарне
непогоде, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место
на коме се радови изводе и сл.);Мере предвиђене актима надлежних
органа; Акти органа власти или организација међународне заједнице који
знатно утичу на услове грађења;Ратна дејства, немири и штрајкови
општенационалног и грађанског карактера.

8.3. “Вишом силом” у смислу одредаба овог Уговора неће се сматрати
догађаји или околности које је уговорна страна могла или била дужна
предвидети приликом закључења Уговора или које је могла да спречи,
избегне или отклони, као ни догађаји или околности који су последица
немара или непажње.

8.4. Уговорна страна која услед дејства “више силе” не испуни Уговором
преузету обавезу ослобађа се одговорности за накнаду штете због
неиспуњења.

8.5. Промене динамичког плана и продужење рока могу условити:недостатак
базних материјала, енергије и воде; ванредни временски услови који се
нису могли предвидети; неизвршење уговорених обавеза од стране
Наручиоца које у битном утичу на извођење радова према динамичком
плану; измена пројектне документације.

8.6. Настале промене динамичког плана морају бити констатоване у
грађевинском дневнику.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА/
Члан 9.

9.1. Извођач радова није у обавези да осигура радове код неког од
осигуравајућих друштава у земљи

9.2. Ризици од неодговарајућег квалитета радова као и сви ризици од
губитка, крађе и оштећења материјала и опреме односно, машина
које су власништво Извођача радова и лица која је ангажовао у
извршењу овог Уговора или којима располаже по другом основу
у периоду од увођења у посао Извођача до истека гарантног
периода, падају на терет Извођача радова.

9.3. Наручилац не сноси одговорност за случај повреде или смрти
радника или других лица која су укључена на извођењу
предметних радова.

ГАРАНЦИЈЕ И ГАРАНТНИ ПЕРИОД/

Члан 10.
10.1. Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова за период од
           ............ године, рачунајући од дана извршене примопредаје изведених

радова.



Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда JНМВ
бр.23/2015

47/48

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА И КОНАЧАН ОБРАЧУН/

Члан 11.
11.1. Инвеститор и Извођач радова именују по једног или више представника

који ће обавити примопредају изведених радова и коначан обрачун
радова. Уговорне стране су дужне да својим предстваницима пре почетка
рада дају тачна упутства о начину примопредаје и утврђивања коначног
обрачуна а посебно за оне проблеме који су до тада између њих били
спорни.

11.2. Сваки уговарач подмирује трошкове свог учествовања у поступку
           примопредаје и изради коначног обрачуна.
11.3. Одмах након именовања представника обавља се преглед радова и

одговарајуће документације у сврху примопредаје.
11.4. Коначним обрачуном утврдиће се завршни обрачун међусобних

потраживања уговорних страна и исти ће се сачинити одмах након
примопредаје радова.

РАСКИД УГОВОРА/
Члан 12.

12.1. Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор уколико друга страна
не испуњава своје обавезе, уз претходно писмено обавештење другој
страни.

12.2. Уговорна страна која жели да раскине Уговор може другој уговорној
страни оставити накнадни примерени рок за испуњење обавезе.

12.3. Уговорна страна која жели да раскине Уговор може то учинити и без
остављања накнадног рока за испуњење обавезе, ако је очигледно да
друга страна обавезу неће испунити.

12.4. У случају раскида Уговора Извођач радова ће без одлагања обуставити
радове, обезбедити градилиште и напустити га у року од 7 дана од дана
пријема обавештења о раскиду.

12.5. Инвеститор може у случају раскида Уговора ангажовати другог Извођача
да радове заврши.

12.6. У случају раскида Уговора, Надзорни орган и Инвеститор ће издати
потврду о количини завршених радова сагласно чему ће се утврдити
евентуално преостали део исплата на име извршених радова.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ/

Члан 13.
13.1. Извођач радова се обавезује платити Наручиоцу пенале за кашњење у

извођењу радова и то 0,1% од вредности Уговора за сваки дан кашњења
од утврђеног дана за завршетак радова сагласно овом Уговору, али не
више од 5% од вредности Уговора.

13.2. Инвеститор може утврђени износ пенала за кашњење одбити од прве
наредне исплате Извођачу радова.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ/

Члан 14.
14.1. Уговорне стране су сагласне да се у погледу међусобних права и

обавеза које нису регулисане овим Уговором примењују одредбе Закона
о облигационим односима.

14.2. Уговорне стране су сагласне да се међусобна комуникација везана за
реализацију овог Уговора и саставних делова искључиво обавља
писменим путем.

14.3. Уговорне стране су сагласне да све спорове настале из овог Уговора и
поводом њега решавају споразумно и путем закључивања Анекса уз
исти, а за случај непостизања споразума прихватају надлежност
Привредног суда у Ваљеву.

Члан 15.
15.1. Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих

по 3 (три) примерка припада свакој Уговорној страни.

ЗА ИНВЕСТИТОРА: ЗА ИЗВОЂАЧА :

........................................ .............................................
др Добривоје Грујичић

директор директор


