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На основу члана 39. и  члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.24/2012;14/15; 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности број 26/2018 заведена под бројем ОБВ-01-10391 и Решења о образовању 
комисије заведеним под бројем ОБВ-01-10391/1, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка према указаној потреби, услуге 
сервиса,одржавања индустријских веш машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и 
уградњом резервних , ЈНМВ бр.26/2018 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

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

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац трошкова припреме понуде 

IX Образац изјаве о независној понуди 

X Образац структуре цене 
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I   
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 Наручилац: Општа болница Ваљево 
 Адреса: Синђелићева 62, 14000 Ваљево 

  Званични сајт:  www.obvaljevo.rs 
 
Матични број:  

1 7 8 6 2 1 2 0 
 

Порески идентификациони број:  

1 0 8 2 3 0 1 6 8 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.26/2018  је набавка, према указаној потреби, сервиса, одржавања 
индустријских веш машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних 
делова у Општој болници Ваљево, ради закључења уговора. 
 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Миленко Вучетић, инж. 
Електронска адреса: tehnicka.nacelnik@zcvaljevo.com  
 

Лице за контакт: Радмила Илинчић, дипл.ек. 
Електронска адреса: radmila.ilincic@zcvaljevo.com   
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II   
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр.26/2018 је Набавка, према указаној потреби, сервиса, одржавања 
индустријских веш машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних 
делова у Општој болници Ваљево, ради закључења уговора. 
 
Ознака из општег речника набавке:  
ОРН:  50000000 - Услуге одржавања и поправки 
 
 
2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
3. Процењена вредност јавне набавке: 727.272,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. 
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III   

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Понуђач даје понуду за услугу, према указаној потреби, сервиса, одржавања индустријских 
веш машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова. 
Набавка услуге се уговара на период од годину дана. Како наручилац објективно не може 
одредити количине дефинисаних услуга, своје потребе наручилац везује за процењену 
вредност набавке која је у износу од 727.272,00  без ПДВ. Свим заинтересованим лицима, 
понуђачима је јасан оквир средстава који ће се потрошити, а тиме и обим уговора. 

Предмет сервисирања и одржавања су следећи апарати: 

Назив уређаја Произвођач 
Земља 
порекла 

Тип Количина 

Машина за прање веша Krebe tippo Словенија PC - 100 1 ком 
Машина за прање веша Krebe tippo Словенија PC- 40 2 ком 
Машина за прање веша Krebe tippo Словенија PCH- 120 1 ком 
Ваљак за пеглање електрични Krebe tippo Словенија PSP-5132 1 ком 
Машина за сушење веша Krebe tippo Словенија RS 20 1 ком 
Машина за сушење веша Krebe tippo Словенија S-53 Р 1 ком 
Пеглe за ручно пеглање са 
парним котлом 

Stirline Италија 726 
2 kom+ 1 парни 

генератор 
 
Место вршење услуга- Општа болница Ваљево, ул.Пастерова бб, Ваљево. 
Понуђач ће бити позван од стране наручиоца. Позивом се сматра сваки позив у форми 
писменог дописа (факс, допис и сл.) од стране овлашћеног лица техничке службе ОБ 
Ваљево. 
Позив у писменој форми мора да садржи опис квара и ознаку хитности за потребну сервисну 
интервенцију. 
Време одазива на интервенцију је максимално 24 h од момента позива од стране 
овлашћеног лица наручиоца. Доступност на интервенцију по позиву наручиоца је 24h, сваког 
радног дана укључујући и суботу и недељу. 
Рок извршења услуге је 2 дана од захтева наручиоца. 
Понуђач услуга се обавезује да услуге предмета јавне набавке изврши са стручним кадром 
који је обучен за одржавање и поправку предмета јавне набавке. 
Гаранти рок за услуге не може бити краћи од 6 месеци од дана пружања услуга. 
Гаранти рок за уграђене резервне делове је минимум 6 месеци од дана уградње. 
Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални за индустријске веш машине, 
ваљак за пеглање и сушаре марке марке “ Krebe tippo ”  
 
 
 
_______________________                   М.П.                   _____________________________ 

  (Место и датум)                                                          (Овлашћено лице понуђача) 
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IV  
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији(чл. 75.ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст.1. тач. 5) ЗЈН која је предмет јавне 
набaвке; 

5) 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(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

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

6)да располаже потребним кадровским капацитетом; Услов:Понуђач има  
   минимум три сертификована сервисера, за обављање сервисних  
   интервенција на опреми која је предмет јавне набвке Доказ:1. М-А (стари  
   М2) образац за запослене, односно уговор о привременим и повременим  
   пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном  
   ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке.  
   2.Сертификат произвођача опреме за радно ангажована лица. 
7)да располаже потребним техничким капацитетом; Доказ: доказ да понуђач има 
најмање 2 сервисна возила- доказује се копијом саобраћајних дозвола. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу IV ), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
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дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона.............../............[навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе], коју доставља у виду неоверене 
копије.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
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 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
Потписивањем изјаве понуђач доказује да испуњава следеће: 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван 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 (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

Испуњеност додатних услова доказује се прилагањем у понуди понуђача одговарајуће  
документације. 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
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 услуге, према указаној потреби, сервиса, одржавања индустријских 
веш машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова, ЈНМВ 
бр.26/2018, 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); 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         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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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 услуге, према указаној потреби, сервиса, одржавања индустријских 
веш машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова, ЈНМВ 
бр.26/2018, испуњава све услове из чл. 75. 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) 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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V  
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији 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. 
Понуду доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Ваљево, Синђелићева бр.62, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –  услуге сервиса, одржавања индустријских веш 
машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова, ЈНМВ 
бр.26/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се доставља у папирној форми. 
Папирна форма се креира на основу тендерске документације, оверава и доставља 
потписана од стране законског заступника; 
НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда 14.12.2018.г. у 14 часова, а по истеку 
рока за подношење понуда(14.12.2018.г до 13:30 ) у току истог дана у великој сали управне 
зграде ОБ Ваљево, Синђелићева 62, 14000 Ваљево. 
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 понуђача. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи потписане и печатом понуђача оверене обрасце: 
 

Образац понуде 

Модел уговора са прилогом 

Образац структуре цене 

Образац изјаве о независној понуди 

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона 

Документација о испуњавању додатних услова 

 
 
Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
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понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. 
Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У 
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Ваљево, Синђелићава бр.62,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге сервиса, одржавања индустријских веш машина, 
ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова, ЈНМВ бр. 26/2018- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге сервиса, одржавања индустријских веш машина, 
ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова, ЈНМВ бр. 26/2018- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге сервиса, одржавања индустријских веш машина, 
ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова, ЈНМВ бр. 26/2018- 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге сервиса, одржавања индустријских веш 
машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова, ЈНМВ бр. 
26/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више  
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
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поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.   
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о:  

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

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 90 дана, од дана уредно достављене фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде 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 на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за  
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оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђачи не достављају средства обезбеђења у понуди у предметном поступку јавне 
набавке. 
Изабрани понуђач доставља меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем 
на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.26/2018 услуга 
сервиса, одржавања индустријских веш машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и 
уградњом резервних делова. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.  
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Закона. 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 данима од 07.30 до 15.30 часова. Пошта пристигла после наведеног радног 
времента имаће статус поште пристигле првог наредног радног дана.. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ 
НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ /. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“ са следећим елементима критеријума: 
 
1- Понуђена цена резервних делова – маx 80 пондера 
Наручилац је за елемент критеријума цена резервних делова предвидео следећу формулу: 

најнижа понуђена цена 
______________________ x 80 = број пондера 
цена понуде која се рангира 

 
 
2- Понуђена цена радног сата – маx 20 пондера 
Наручилац је за елемент критеријума цена радног сата предвидео следећу формулу: 

најнижа понуђена цена 
______________________ x 20 = број пондера 
цена понуде која се рангира 

 
 

18. 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  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок зауслугу. Уколико и у том случају не 
може да се изврши избор, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за 
извршење услуге. 
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19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му 
није изречена мера забране делатности која је на снази у време подношења понуде.  
(Образац изјаве из поглавља IV). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети 
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а исте наручилац није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за предају 
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се балаговременим укоико је 
поднет најкасније до истека рока за предају понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, 
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања  
одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, позив на број: 
број или ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне  
набавке, прималац је: Буџет Републике Србије).  
 
22. ДОСТАВА УГОВОРА 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
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23.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволитиизмене уговора уколико 
се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених околности, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредностипрвобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 
вредности из члана 39. став 1. Закона. 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и 
других битних елемената уговора из објективних разлога: 

1. Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли 
да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у 
потпуности изврше Уговором преузете обавезе. 

2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, позар, 
земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза 
уговорних страна у уговором одређеном року. 

3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у 
интересу су наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге. 

4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима. 
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VI 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за ЈНМВ број 26/2018- услуге 
сервиса, одржавања индустријских веш машина, ваљка за пеглање и сушара, пегли за 
пеглање, са заменом и уградњом резервних делова 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив и седиште понуђача :    .............................................................. 
                           
                .............................................................. 
 
Општина којој припада седиште понуђача: ........................................ 
 
Телефин за контакт:               ............................................................... 
 
Матични број:             ................................................................ 
 
ПИБ број:         ...................................................................... 
 
Текући рачун:        ...................................................................... 
 
Назив банке:        ...................................................................... 
 
Директор:                 ................................................................ 
 
Друго лице овлашћено  
за заступање:    ............................................................................ 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
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 
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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. 
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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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге сервиса, одржавања индустријских веш машина, 
ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова,према указаној 
потреби,  ЈНМВ број 26/2018 
 

Редни 
број 

Назив услуге 
Јединица 

мере 
Цена радног 

сата без ПДВ-а 

1. 

Сервис, одржавање индустријских 
веш машина, ваљка за пеглање и 
пегли, сушара са заменом и 
уградњом резервних делова 

Радни сат  

2. 
Трошкови пута од седишта 
понуђача до ОБ Ваљево и назад 

Један долазак  

 
 

ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 
 

Редни 
број 

Назив резервних делова 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Потребан број радних 
сати за уградњу и 

пуштање у рад 
              Veš mašina PC - 100 

1 programatorr Fiber L 6 kom     

2 Relejna ploča Fiber L 6 kom     

3 Sonda D6x100 Fiber kom     

4 Invertor VZA4011FAA GBR kom     

5 Elektro motor kom     

6 Klin kaiš kom     

7 Magnetni prekidač za traženje vrata kom     

8 Prekidač njihanja kom     

9 Prekidača glivasti stop emas kom     

10 Ventilator motora kom     

11 Remenica elektro motora kom     

12 Ventilator ormana kom     

13 Pripremna grupa za vazduh sa regulatorom pritiska kom     

14 Prednja ukrasna stranica inox kom     

15 Kontaktor  30kw/ 63A kom     

16 Automatika za traženje vrata kom     

17 Reducir sonda Fiber L 6 kom     

18 Vodni ventil 6/4” CEME kom     

19 Špulna CEME kom     

20 Membrana CEME kom     

21 Parni pneumatski ventil 1” kom     

22 Špulna za parni pneumatski ventil 1” kom     

23 Cilindar – klipa kočione ferode kom     

24 Cilindar ventila za ispust vode kom     

25 Crevo TRN 8/6 kom     

26 Crevo TRN 6/4 kom     

27 Crevo za vodu fi 60 1m kom     

28 Crevo za vodu fi 90 1 m kom     

29 Šelena 92-110 kom     

30 Šelna 57-76 kom     

31 Pneumatski razvodnik NZ 5/7 kom     

32 Pneumatski razvodnik NZ 3/2 kom     

33 Zamena uvrtnog S 65106-1/4 UVG Sprint kom     
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Редни 
број 

Назив резервних делова 
Јединица 
мере 

Јединична 
цена 
без ПДВ-а 

Потребан број радних сати 
за уградњу и пуштање у 
рад 

34 Prigušnik buke 2921 ¼ UVG kom     

35 Guma 1200x3000x5 kom     

36 Ležaj osovine bubnja ( set) kom     

37 Semering osovine bubnja PC100 NBR VS 80-85 kom     

38 Hilzna čelična H 318 kom     

39 Osovina bubnja kom     

40 stop prekidač kom     

41 Amortizer mehanički kom     

42 Amortizer hidraulični kom     

43 Zatvarač za vrata kom     

44 Parno crevo 1” kom     

45 Injektor kom     

46 Gurtne kočnice kom     

47 Guma vrata kom     

48 Prohromski nosač gume vrata kom     

49 Inox šraf M6 kom     

50 Pneumatski klip ispusta kom     

51 Pneumatski klip kočnice kom     

52 Membrana za klip ispusta kom     

            Veš mašina PC 40 

53 Pneumatski ventil 1" DN25 kom     

54 Amortizer PC-20/40 mehanički kom     

55 Ležaj 23224 CCK/W33 SKF kom     

56 ležaj N 320 ECP kugličasti kom     

57 Semering osovine PC-40 140x170x12 AS NBR kom     

58 Biksna PC-40 bronza kom     

59  AHX 3224 G SKF kom     

60 Manžetna veća PC-20/40 kom     

61 Osigurač matice osovine PC-40 MB23 SKF kom     

62 Matica osovine PC-40 KM23 SKF kom     

63 Mast LPD 2 1/0.8 kom     

64 Sredstvo za kamenac A70LS 12/1 kom     

65 Tulec PC-40R kom     

66 Vodni ventil 1” CEME kom     

67 Sonda temperature Fiber L 6 kom     

68 Programator Fiber L6 kom     

69 Relejna ploča Fiber L 6 kom     

70 kuler 120x120 kom     

71 Kuler 150x150 kom     

72 Kontaktor 40A kom     

73 Sifonsko creva kom     

74 Ispusno EM ventil D 76 kom     

75 Guma vrata kom     

76 Guma stakla kom     

77 Reducir meha creva ispusta kom     

78  Meha nivoa kom     

79 Аmortizer mehanički kom     

80 Amortizer hidraulični kom     

81 stop prekidač kom     
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Редни 
број 

Назив резервних делова 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Потребан број радних 
сати за уградњу и 

пуштање у рад 

82 Prekidač njihanja kom     

83 Ddozirna posuda kom     

84 Klin kaiš SPB 2850 kom     

85 parno crevo kom     

86 Parni injector kom     

87 Špulna brave kom     

88 Mikroprekidač kom     

89 Vodni trokraki ventil kom     

90 Pneumatski razvodnik kom     

            Veš mašina PCH 120 

91 Pneumatski ventil 6/4” kom     

92 Pneumatski ventil 1” kom     

93 Programator kom     

94 Relejna ploča kom     

95 Sonda temperature kom     

96 Vazdušni jastuk kom     

97 Pneumatski razvodnik NO kom     

98 Pneumatski razvodnik NC kom     

99 Creva za vazduh fi 8 kom     

100 Creva za vazduh fi 6 kom     

101 Amortizer hidraulični kom     

102 Klin kaiš kom     

103 Kočlone ferode kom     

104 Parno crevo kom     

105 Meh creva za prijem vode kom     

106 Guma vrata kom     

107 Guma stakla kom     

108 Amortizer vrata kom     

109 Kontaktor 60A kom     

110 Kontaktor automatike kom     

111 Pripremne grupe kom     

112 Ležaj osovine bubnja kom     

113 Kućište ležajeva kom     

114 Biksne kom     

115 Semering osovine bubnja kom     

116 Pneumatski ispusni ventil kom     

117 Meh creva ispusnog ventila kom     

118 Zamena mikroprekidača vrta kom     

119 Špulne vrata kom     

120 Senzor položaja vrata kom     

121 Prekidač njihanja kom     

122 Stop prekidač kom   

 
Sušara RS 20 

   
123 Grejač 1000W 220V kom     

124 Osovina sušare – pogonska kom     

125 Osovina sušare – noseća kom     

126 Vodilno kolo ST kom     

127 Ležaj osovine sušare kom     
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Редни 
број 

Назив резервних делова 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Потребан број радних 
сати за уградњу и 

пуштање у рад 

128 Mikroprekidač vrata sušare kom     

129 Časovno sušare kom     

130 Turbina ventilatora sušare kom     

131 Kombistat IT 183 kom     

132 Sklopke kom     

133 Klin kaiševi kom     

134 Osovina turbine kom     

135 Ležaj osovine turbine kom     

136 Ventilator komplet kom     

137 Vrata kom     

138 Dihtunga vrata kom     

139 Mehanički prekidač 0-60 min kom     

140 Šarke vrata bubnja kom     

141 Brava vrata kom     

             Sušara S-53 Р 

142 Ležaj bubnja veći kom     

143 Ležaj bubnja manji kom     

144 Osovina bubnja kom     

145 Folijska tastaura kom     

146 Programator kom     

147 Kontaktor motora pogona kom     

148 kontaktor  motora ventilatora kom     

149 Bimetalne zaštite motora pogona kom     

150 Bimetalne zaštitemotora ventilatora kom     

151 Turbina ventilatora kom     

152 Sita ventilatora kom     

153 Dihtung vrata kom     

154 Šarke vrata kom     

155 Mikroprekidač vrata punjenja kom     

156 Mikroprekidač vrata donjih kom     

157 Prekidač stop - gljivasti kom     

158 Klin kaiševi –set kom     

159 Osovina međuremenice kom     

160 Ležaj osovine međuremenice kom     

161 Parni elektro ventil kom     

170 Pprekidač vakuuma kom     

             Valjak Girbau PSP-5132 

171 Peglajuće trake kom     

172 Transportne trake kom     

173 Rroler bubnja pogonskog kom     

174 Roler bubnja bočnog kom     

175 Ležaj rolera pogonskog kom     

176 Ležaj rolera bočnog kom     

177 Folijska tastatura kom     

178 Mikroprocesor kom     

179 Grejači kom     

180 Kontaktor motora kom     

181 Lančanik pogonske osovine kom     
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Редни 
број 

Назив резервних делова 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Потребан број радних 
сати за уградњу и 

пуштање у рад 

182 Lančanika vretena traka kom     

183 Lanac kom     

184 Bimetalne zaštite kom     

185 Kontaktor grejača kom     

186 Vakuum prekidača kom     

187 Granični prekidač kom     

188 Stop prekidač - pečurka kom     

          Пеглe за ручно пеглање са парним котлом Stirline- 726    

189 Podmetac pegle silikonski kom   

190 Termostat zapeglu kom   

 Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:  

 
Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални за индустријске веш машине, ваљак за 
пеглање и сушаре  произвођача Krebe tippo 
 

 ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Цена радног сата без ПДВ-а:   

Стопа и износ ПДВ-а  
Цена радног сата са ПДВ-ом   
Укупна цена оригиналних резервних делова без 
ПДВ-а: 

 

Стопа и износ ПДВ-а  
Укупна цена оригиналних резервних делова са 
ПДВ-ом: 

 

Рок одзива на позив Наручиоца (Максимално 
прихватљив рок 24 сата) 

 
 

Рок и начин плаћања 
90 дана од дана фактурисања 
рачуна 

Наручилац захтева да гарантни рок на извршену 
услугу и делове буде минимум дванаест (6) 
месеци од момента извршења услуге, односно 
уградње резервног дела 

 

Рок извршења услуге (не дуже од 2 дана од 
захтева наручиоца) 

 

Рок важења понуде(минимални рок важења 
понуде 90 дана) 

 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________  ________________________________ 
                                                                                       Овлашћено лице понуђача 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  
МОДЕЛ УГОВОРА 

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

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 
 
Закључен 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 
в.д.директор Опште болнице Ваљево др Зоран Ђурић, као Наручиоца, с једне стране, у 
даљем тексту Уговора “НАРУЧИЛАЦ”, 
и 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ул. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  бр. . . . 
Мат. бр. . . . . . . . . . . . ПИБ бр.  . . .  . .  . . , Тек. рачун бр. . . . . .  . . . . . . . . . . кога заступа 
директор . . . . . . . . . . . . . . . . . . као испоручиоца, с друге стране, у дељем тексту Уговора 
“ИСПОРУЧИЛАЦ(Давалац услуга)”. 
 

Члан 1.                                                                                                                      
Уговорне стране сагласно утврђују да предмет овог правног посла  чини набавка према 
указаној потреби услуге сервиса, одржавања индустријских веш машина, ваљка за пеглање 
и сушара, пегли за пеглање, са заменом и уградњом резервних делова,  ЈНМВ број 26/2018, 
а на основу Одлуке о додели уговора бр. _____ од дана ___________ и усвојене понуде 
Даваоца услуга, број ____________ од ____2018__ године, која чини саставни део уговора и 
то: 

а. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (прилог бр.1 уговора)  
б. ЦЕНА РАДНОГ САТА(образац понуде):.........../............... динара без пдв-а/ динара са 

пдв-ом 

Члан 2. 

Предмет сервисирања и одржавања су следећи апарати: 

Назив уређаја Произвођач 
Земља 
порекла 

Тип Количина 

Машина за прање веша Krebe tippo Словенија PC - 100 1 ком 

Машина за прање веша Krebe tippo Словенија PC- 40 2 ком 

Машина за прање веша Krebe tippo Словенија PCH- 120 1 ком 

Ваљак за пеглање електрични Krebe tippo Словенија PSP-5132 1 ком 

Машина за сушење веша Krebe tippo Словенија RS 20 1 ком 

Машина за сушење веша Krebe tippo Словенија S-53 Р 1 ком 
Пеглe за ручно пеглање са 
парним котлом 

Stirline Италија 726 
2 kom+ 1 парни 

генератор 
 

Члан 3. 

Уговорну цену чине: 

 цена радних сати услуге одржавања и сервисирања апарата наведених у ставу 2 овог 
члана у складу са потребама, а на основу цене из понуде,   

 цена евентуално замењених делова апарата у складу са потребама, а на основу цена 
из понуде које су наведене у ставу 1 члана 1 овог уговора , 

 порез на додату вредност. 
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Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до   истека 
финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по 
ценама из Обрасца понуде.Укупна реализована вредност по предметном уговору не може 
бити већа од 727.272,73 динара без ПДВ-а, односно 872.727,27 динара са ПДВ-ом у периоду 
трајања овог Уговора. Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци повећати 
обим предмета набавке,с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

Члан 4. 
Пружалац услуга се обавезује да ће услуге одржавања из члана 1. обављати 
професионално,стручно, савесно и благовремено, ангажовањем квалификованог особља, 
савремених техничких средстава и делова потребних и подобних за пружање услуга које су 
предмет овог Уговора. Давалац  услуга се обавезује да услуге које су предмет овог Уговора 
изврши у складу са законским прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама 
квалитета који важе за делове који су предмет сервисирања. 
Замењени резервни делови обавезно се остављају Наручиоцу услуга. 
Давалац  услуга је у обавези да евентуалну штету насталу својом кривицом или својим 
несавесним радом надокнади Наручиоцу. 
Наручилац и Давалац  услуга су сагласни да место извршења услуга буду објекти 
Наручиоца. Након окончања извршења сваке појединачне услуге, овлашћена лица Даваоца 
услуга и Наручиоца констатују да је извршена услуга, овлашћено лице Наручиоца потписује 
Радни налог, као доказ да је услуга извршена. Уколико, приликом провере, буде 
констатовано да услуга није извршена, односно да уграђени део није у складу са Понудом, 
овлашћено лице Наручиоца је овлашћено да одбије потписивање 
Радног налога, а о констатованом стању сачињава се Записник, који потписују овлашћена 
лица Даваоца услуга и Наручиоца. 
У случају констатованих примедбидавалац услуга је обавезан да исте отклони у року од 24 
сата од потписивања Записника. 
Обавезује се Наручилац да уплату за извршене услуге по основу испостављених фактура 
изврши у року од 90 дана на текући рачун Даваоца услуга број ______________________ код 
___________________________( име банке). 
 
Уговорне стране су сагласне да се усклађивање цена утврђених у прихваћеној понуди 
Даваоца услуге врши у складу са променама цена на тржишту, али не у првих 6 (шест) 
месеци од дана закључења уговора. 

Уговорне стране су сагласне да у случају промена цена закључе Анекс основног уговора. 

Члан 5. 
Уговором Наручилац преузима следеће обавезе: 

1. уредно извршавање обавезе плаћања из чл. 3 овог уговора, 
2. обезбеђивање сарадње стручних служби са овлашћеним представницима Даваоца 

услуге, 
3. обезбеђење стручног праћења испуњења уговорних обавеза,  
 

Члан 6. 
Уговором Давалац услуга се обавезује да: 

1. испуњава обавезе у складу са уговореним обавезама, по начелу доброг привредника,  
2. У случају потребе за резервним делом који није предвиђен из обрасца понуде 

резервних делова, Давалац услуга је дужан да исти испоручи Наручиоцу и достави 
извод из ценовника или фискални исечак на дан уградње дела, на основу чега ће се 
извршити плаћање.Цена таквог резервног дела, не може бити већа од тржишне 
цене.Цену резервног дела верификује овлашћено лице даваоца услуга. 

3. Резервни делови морају бити оригинални за индустријских веш машина, сушара и 
ваљка за пеглање марке  “ KREBE TIPPO ” које је предмет јавне набавке. 
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4. време одзива у случају пријаве квара буде до .......... часа, 
5. сарађује са стручним службама Наручиоца, 
6. достави ценовник резервних делова, који чини саставни део овог уговора,  
7. обезбеди и достави доказе о квалитету услуга и евентуално замењених делова, 
8. обезбеди гарантни рок на извршене услуге у трајању од _____________________, 
9. достави меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла. 

 
Члан 7. 

Уговорне стране задржавају право једностраног раскида уговора услед неиспуњења 
уговореног, осим наступања више силе, у писаној форми, без раскидног рока. 

Члан 8. 
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим 
односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 9. 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно. Уколико то није могуће, уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Београду. 
 

Члан 10. 
Уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана, а ступа на снагу даном 
потписивања, од када почиње тећи његова примена. 

Плаћање по овом уговору у 2018.години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским планом за 2018.годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору 
доспевају у 2019.години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских 
средстава усвајањем Финансијског плана за 2019.годину или доношењем Одлуке о 
привременом финансирању. 
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања 
обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 11. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) идентичних, уредно потписаних и оверених примерка, од којих 
Наручилац задржава 4 (четири), а Давалац услуге 2 (два) примерка. 

 

 

За Даваоца услуге 

 ___________________, 

Директор 

За Наручиоца 

_____________________________ 

др Зоран Ђурић  
в.д. директора 

 
 
 
Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да попуни,потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понућача, односно сви 
подизвођачи. У случају поднођења заједничке понуде, група понушача може да се определи да модел 
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и оверити печатoм модел уговора. 
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Прилог бр.1 Уговора* 

Редни 
број 

Назив резервних делова 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Потребан број радних 
сати за уградњу и 

пуштање у рад 

              Veš mašina PC - 100 

1 programatorr Fiber L 6 kom     

2 Relejna ploča Fiber L 6 kom     

3 Sonda D6x100 Fiber kom     

4 Invertor VZA4011FAA GBR kom     

5 Elektro motor kom     

6 Klin kaiš kom     

7 Magnetni prekidač za traženje vrata kom     

8 Prekidač njihanja kom     

9 Prekidača glivasti stop emas kom     

10 Ventilator motora kom     

11 Remenica elektro motora kom     

12 Ventilator ormana kom     

13 Pripremna grupa za vazduh sa regulatorom pritiska kom     

14 Prednja ukrasna stranica inox kom     

15 Kontaktor  30kw/ 63A kom     

16 Automatika za traženje vrata kom     

17 Reducir sonda Fiber L 6 kom     

18 Vodni ventil 6/4” CEME kom     

19 Špulna CEME kom     

20 Membrana CEME kom     

21 Parni pneumatski ventil 1” kom     

22 Špulna za parni pneumatski ventil 1” kom     

23 Cilindar – klipa kočione ferode kom     

24 Cilindar ventila za ispust vode kom     

25 Crevo TRN 8/6 kom     

26 Crevo TRN 6/4 kom     

27 Crevo za vodu fi 60 1m kom     

28 Crevo za vodu fi 90 1 m kom     

29 Šelena 92-110 kom     

30 Šelna 57-76 kom     

31 Pneumatski razvodnik NZ 5/7 kom     

32 Pneumatski razvodnik NZ 3/2 kom     

33 Zamena uvrtnog S 65106-1/4 UVG Sprint kom     

34 Prigušnik buke 2921 ¼ UVG kom     

35 Guma 1200x3000x5 kom     

36 Ležaj osovine bubnja ( set) kom     

37 Semering osovine bubnja PC100 NBR VS 80-85 kom     

38 Hilzna čelična H 318 kom     

39 Osovina bubnja kom     

40 stop prekidač kom     

41 Amortizer mehanički kom     

42 Amortizer hidraulični kom     

43 Zatvarač za vrata kom     

44 Parno crevo 1” kom     

45 Injektor kom     

46 Gurtne kočnice kom     
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Редни 
број 

Назив резервних делова 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Потребан број радних 
сати за уградњу и 

пуштање у рад 

47 Guma vrata kom     

48 Prohromski nosač gume vrata kom     

49 Inox šraf M6 kom     

50 Pneumatski klip ispusta kom     

51 Pneumatski klip kočnice kom     

52 Membrana za klip ispusta kom     

            Veš mašina PC 40 

53 Pneumatski ventil 1" DN25 kom     

54 Amortizer PC-20/40 mehanički kom     

55 Ležaj 23224 CCK/W33 SKF kom     

56 ležaj N 320 ECP kugličasti kom     

57 Semering osovine PC-40 140x170x12 AS NBR kom     

58 Biksna PC-40 bronza kom     

59  AHX 3224 G SKF kom     

60 Manžetna veća PC-20/40 kom     

61 Osigurač matice osovine PC-40 MB23 SKF kom     

62 Matica osovine PC-40 KM23 SKF kom     

63 Mast LPD 2 1/0.8 kom     

64 Sredstvo za kamenac A70LS 12/1 kom     

65 Tulec PC-40R kom     

66 Vodni ventil 1” CEME kom     

67 Sonda temperature Fiber L 6 kom     

68 Programator Fiber L6 kom     

69 Relejna ploča Fiber L 6 kom     

70 kuler 120x120 kom     

71 Kuler 150x150 kom     

72 Kontaktor 40A kom     

73 Sifonsko creva kom     

74 Ispusno EM ventil D 76 kom     

75 Guma vrata kom     

76 Guma stakla kom     

77 Reducir meha creva ispusta kom     

78  Meha nivoa kom     

79 Аmortizer mehanički kom     

80 Amortizer hidraulični kom     

81 stop prekidač kom     

82 Prekidač njihanja kom     

83 Ddozirna posuda kom     

84 Klin kaiš SPB 2850 kom     

85 parno crevo kom     

86 Parni injector kom     

87 Špulna brave kom     

88 Mikroprekidač kom     

89 Vodni trokraki ventil kom     

90 Pneumatski razvodnik kom     

            Veš mašina PCH 120 

91 Pneumatski ventil 6/4” kom     

92 Pneumatski ventil 1” kom     
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Редни 
број 

Назив резервних делова 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Потребан број радних 
сати за уградњу и 

пуштање у рад 

93 Programator kom     

94 Relejna ploča kom     

95 Sonda temperature kom     

96 Vazdušni jastuk kom     

97 Pneumatski razvodnik NO kom     

98 Pneumatski razvodnik NC kom     

99 Creva za vazduh fi 8 kom     

100 Creva za vazduh fi 6 kom     

101 Amortizer hidraulični kom     

102 Klin kaiš kom     

103 Kočlone ferode kom     

104 Parno crevo kom     

105 Meh creva za prijem vode kom     

106 Guma vrata kom     

107 Guma stakla kom     

108 Amortizer vrata kom     

109 Kontaktor 60A kom     

110 Kontaktor automatike kom     

111 Pripremne grupe kom     

112 Ležaj osovine bubnja kom     

113 Kućište ležajeva kom     

114 Biksne kom     

115 Semering osovine bubnja kom     

116 Pneumatski ispusni ventil kom     

117 Meh creva ispusnog ventila kom     

118 Zamena mikroprekidača vrta kom     

119 Špulne vrata kom     

120 Senzor položaja vrata kom     

121 Prekidač njihanja kom     

122 Stop prekidač kom   

 
Sušara RS 20 

   
123 Grejač 1000W 220V kom     

124 Osovina sušare – pogonska kom     

125 Osovina sušare – noseća kom     

126 Vodilno kolo ST kom     

127 Ležaj osovine sušare kom     

128 Mikroprekidač vrata sušare kom     

129 Časovno sušare kom     

130 Turbina ventilatora sušare kom     

131 Kombistat IT 183 kom     

132 Sklopke kom     

133 Klin kaiševi kom     

134 Osovina turbine kom     

135 Ležaj osovine turbine kom     

136 Ventilator komplet kom     

137 Vrata kom     

138 Dihtunga vrata kom     

139 Mehanički prekidač 0-60 min kom     
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Редни 
број 

Назив резервних делова 
Јединица 

мере 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а 

Потребан број радних сати 
за уградњу и пуштање у 

рад 
140 Šarke vrata bubnja kom     

141 Brava vrata kom     

             Sušara S-53 Р 
142 Ležaj bubnja veći kom     
143 Ležaj bubnja manji kom     

144 Osovina bubnja kom     

145 Folijska tastaura kom     
146 Programator kom     
147 Kontaktor motora pogona kom     
148 kontaktor  motora ventilatora kom     
149 Bimetalne zaštite motora pogona kom     
150 Bimetalne zaštitemotora ventilatora kom     
151 Turbina ventilatora kom     
152 Sita ventilatora kom     
153 Dihtung vrata kom     
154 Šarke vrata kom     
155 Mikroprekidač vrata punjenja kom     
156 Mikroprekidač vrata donjih kom     
157 Prekidač stop - gljivasti kom     
158 Klin kaiševi –set kom     
159 Osovina međuremenice kom     
160 Ležaj osovine međuremenice kom     
161 Parni elektro ventil kom     
170 Pprekidač vakuuma kom     

             Valjak Girbau PSP-5132 

171 Peglajuće trake       

172 Transportne trake       

173 Roler bubnja pogonski       

174 Roler bubnja bočni       
175 Ležaj rolera pogonski       
176 Ležaj rolera bočni       
177 Folijska tastatura       
178 Mikroprocesor       
179 Grejači       
180 Kontaktor motora       
181 Lančanik pogonske osovine       
182 Lančanika vretena traka       
183 Lanac       

184 Bimetalne zaštite       

185 Kontaktor grejača       
186 Vakuum prekidača       
187 Granični prekidač       
188 Stop prekidač - pečurka       

        Пеглe за ручно пеглање са парним котлом Stirline- 726    
189 Podmetac pegle silikonski kom   
190 Termostat zapeglu kom   
*понуђач је у обавези да попуни све ставке табеле 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
                                                                                                                   Овлашћено лице понуђача
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VIII  
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П.         Потпис понуђача 

   

                                                                                                      Овлашћено лице понуђача 
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IX   
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке према указаној потреби услуге сервиса, одржавања индустријских веш 
машина, ваљка за пеглање и сушара са заменом и уградњом резервних делова, ЈНМВбр. 
26/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

                                                                                                      Овлашћено лице понуђача 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Цена радног сата:....................../.................... динара без пдв-а/са пдв-ом 
 

 
Услови плаћања: (90 дана на основу издате фактуре):  .............дана 

 
Рок извршења услуге (не дуже од 2 дана од захтева наручиоца): ....................... 
 
Рок одзива на позив Наручиоца (Максимално прихватљив рок 24 сата) ):................часа 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
 
 
 
 
Место и датум:    М.П.                            Потпис понуђача: 

   

 
 


