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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15, 
у даљем тексту: Закон), чл. 2 и 9 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 ), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 1.2.3 број 453 од 19.04.2018 год. и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.2.3 бр. 454 од 19.04.2018. год. 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку услуга  

УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША 

 
 

 бр. 1.2.3 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

                     I. Општи подаци о јавној набавци 
                     II.  Подаци о предмету јавне набавке 
                     III. Услови за учешће у поступку јавне набавке 
                          из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкма  
                          и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
                    IV. Критеријум за доделу уговора 
                    V.  Упутство понуђачима како да сачине понуду 
                   VI. Редослед достављања документације 
                   VII. Mодел Уговора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укупно 38 страна конкурсне документације 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА 

 
Назив: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац 
Адреса: ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац 
Интернет страница: www.bukovickabanja.co.rs  
Контакт: Миланка Рингер Марковић, дипл. правник, m.ringer@bukovickabanja.co.rs  
Контакт, пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у 
времену од 07.30 до 14.30 часова. Контакт се не може остварити данима који су Законом о 
државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани.  
  
1.2. ВРСTA ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
  
Јавна набавка се спроводи поступком мале вредности.  

 
1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су услуге: 
УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША 

 
1.4. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ  
 
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. 
и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И 
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове конкурсне 
документације.  
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном 
документацијом. 

1.5 ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ: закључења уговора о јавној набавци. 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 
НАБАВКЕ : 
 
Предмет јавне набавке су услуге: УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША 
Место извршења услуге: Зграда Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ 
Аранђеловац 
98310000– Услуге прања  и хемијског чишћења 
 
 
2.2.  ПАРТИЈЕ 
 
Предмет набавке није обликован по партијама. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама за правна лица као понуђаче, члана групе понуђача или подизвођача, доказује се 
достављањем следећих доказа (прилози): 
 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 
Обавезни услови за понуђаче, чланове групе и подизвођаче 

 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН 
 

ДОКАЗ:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда.  
 
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 и давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 

ДОКАЗ:  
Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда (које  обухвата и 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у  надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег 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.  
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) 
Закона); 

 
ДОКАЗ:  
Потврда Пореске управе Министарства  финансија Републике Србије и Потврда локалних пореских 
органа о измиреним порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда  
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4.Да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права инелектуалне својине и 
да нема меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 
ДОКАЗ:  
Изјава дата у конкурсној документацији – Образац 2 
 
 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа уколико у Обрасцу понуде наведе 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
Испуњеност обавезних услова под бројем 1. - 3., (предвиђени чл. 75. ст. 1. тач. 1. до 4. Закона), за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве а наручилац ће поступити у складу са чланом 79. ст. 2 и 3. Закона. (Образац 
изјаве понуђача, дат је у овом поглављу), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1. до 4. 
Закона  

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. ОБРАЗАЦ бр.1. 

 

 
Додатни  услови  

 

Ове услове треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално, односно група 
понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача или члана 
групе. 
 

1.ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
1.1.да поседује довољан број професионалних машина за прање веша као и адекватне машине за 
сушење опраног веша, чији је капацитет  15 кг килограма на сат.; 
 
1.2.минимално 1 ваљак за пеглање; 
 
1.3.да понуђач располаже (овлашћење коришћења) са најмање једним доставним  возилом. 
 

ДОКАЗ: 

1. Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о довољном техничком 
капацитету на сопственом меморандуму да понуђач испуњава постављен додатни услов у 
виду овог дела техничког капацитета, 

Тачка 1.3. очитана саобраћајна дозвола, за најмање једно доставно возило (Образац 8) као и, 
фотографију (оригинал или копија или одштампана) регистрационе налепнице са 
шофершајбне и копију полисе осигурања за наведена возила. 

- Копије уговора о закупу или уговора о лизингу, или другог правног основа располагања 
(овлашћења коришћења) уколико наведено доставно возило није у власништву понуђача (за 
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доказивање власништва је довољно да понуђач буде уписан као власник у саобраћајној 
дозволи) 

НАПОМЕНА: Нерегистровано возило или возило за које је истекла регистрација у моменту 
отварања понуда, не испуњава услов о техничком капацитету и таква понуда ће се сматрати 
неприхватљивом и биће одбијена од стране наручиоца. 

2.ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 

Да понуђач располаже довољним пословним капцитетом, односно да је понуђач у последње три 
године (2015/2016/2017 године) извршио услуге које су предмет јавне набавке у укупном износу од 
најмање 2.000.000,00 динара; 

ДОКАЗ: 

Достављена попуњена, на за то наведеним местима, референц листа (Образац 6) да је понуђач у 
последње три  године (2015/2016/2017 године) имао закључене и реализоване уговоре са 
здравственим установама (које у оквиру своје делатности имају потребу за услугама  прања и 
пеглања веша) у укупној вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (број уговора/фактура није од 
важности већ укупна цифра). Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача; 

Потврде купаца/ здравствених установа којима се потврђује веродостојност података наведених у 
референц листи, и то попуњена, потписана и печатирана, на за то предвиђеним местима (Образац 
7) 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава обавезне услове .  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, а понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни или уколико Наручилац приликом провере утврди да је понуђач 
регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
Уколико понуђач уз понуду не доставе доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 3) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та лица уписана у 



 

                                                                            Страна - 7 - oд 38                                             
 

регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним набавкама, доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли су та лица у својој понуди или 
пријави навела податке о упису у тај регистар. У том случају, сматраће се да су испуњени обавезни 
услови уколико је понуђач уписан у регистар понуђача пре протека рока за подношење понуда у 
конкретном поступку јавне набавке, што је наручилац, такође, дужан да провери. 
 

 
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. Уколико две 
или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати она понуда која понуди 
дужу опцију важења понуде. 
 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
5.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог 
(доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране 
овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

 
5.2.НАЧИН САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог 
заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског 
заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који 
представљају обавезну садржину понуде. 
Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину 
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати.  
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj 
страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ 
представља укупан број страна понуде. 
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити 
оштећени, означени бројем, стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни 
број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због 
своје важности не смеју оштетити, заштитили. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити 
да ли је затворена, као и када, на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ 
Аранђеловац, адреса ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац - са назнаком: „Понуда за јавну набавку 
услуга бр. 1.2.3: Услуге прања и пеглања веша- НЕ ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, 
као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 
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 
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 
материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране 
сваког понуђача из групе понуђача. 
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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.  
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и 
попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис 
особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.  
 
Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ  и ОБРАСЦЕ  захтеване конкурсном документацијом. Сви 
обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране одговорног лица, односно 
како је захтевано у напомени обрасца. 
 
 
5.3.  ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75.и 76. Закона о јавним 
набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви 
тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим 
ставом ове тачке: 

            Образац Изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75 ст.1 Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности 

• Образац понуде, 
• Спецификација услуга и образац структуре цене 
• Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно), 
• Образац изјаве о назависној понуди, 
• Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 
• Образац докази о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа 
• Бланко сопствена меница за озбиљност понуде и картоном депонованих потписа за 

озбиљност понуде. 
• Референц листа  
• Потврда купаца/здравствене установе  
• Изјава о довољном техничком капацитету  

докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. 
конкурсне документације  

 
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за 
подношење понуда и конкурсне документације. 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене 
понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке. 
 

5.4. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда 
објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате. 
Ако је понуда примљена по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у 
Позиву за подношење понуда у просторијама Специјалнe болница за рехабилитацију „Буковичка 
бања“ Аранђеловац, адреса ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка 
поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у 
овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом 
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и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног 
органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. 
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са 
Законом. 
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници 
понуђача, који преузимају примерак записника. 
Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или 
електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у 
поступку отварања понуда. 
 
 

5.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда 
понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно 
учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео 
две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити. 
Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да 
понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће 
одбијена.  
 

5.6.  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. 
 
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету 
понуду. 
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно 
доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  
Специјална болница "Буковичка бања", Мишарска бб, 34300 Аранђеловац, са назнаком: 
„Измена  понуде  за  јавну набавку  услуга бр.1.2.3 – Услуге прања и пеглања веша, - НЕ  
ОТВАРАТИ”. 
„Допуна  понуде  за  јавну набавку услуга бр.1.2.3- Услуге прања и пеглања веша, -  НЕ  ОТВАРАТИ“.  
„Опозив  понуде  за  јавну набавку услуга бр.1.2.3 – Услуге прања и пеглања веша,- НЕ  ОТВАРАТИ”. 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга бр.1.2.3 – Услуге прања и пеглања веша, - НЕ  
ОТВАРАТИ. 

 
На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт особу и телефон. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе, адресу, контакт особу и телефон сваког од учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
Понуђач може да опозове већ поднету понуду, уз писани захтев за опозив, до истека рока за 
подношење понуда. Ако то уради после истека рока за подношење понуда наручилац је овлашћен 
да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

 
5.7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА 

Набавка није обликована по партијама. 
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5.8. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 
5.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да наведе: 
- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач 
ће бити наведен у уговору; 
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова наведених 
у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих 
услова. 
Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача. 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац 
ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац 
претрпео знатну штету.  
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог 
подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 
наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца 
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) 
у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 
5.10.ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају 
доставити Споразум о заједничком извршењу набавке којим се међусобно и према Наручиоцу 
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 
4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:  

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
-  заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне 
услове, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова. 
У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац 
Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона) 
Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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5.11. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Захтеви у погледу рока завршетка услуга 
Динамика, начин, рок и место испоруке су прецизно наведени у делу ове Конкурсне документације 
под називом „Образац структуре цена са спецификацијом услуга“ 

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл.Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017) на основу издате фактуре са 
инструкцијом за плаћање фактуре у року од 15 дана од пријема фактуре. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок важења понуде је мин 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. 

 

5.12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене 
наведено је шта све чини цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у  
цену приликом давања понуде. 
Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем 
структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде.  
 
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. 

 
5.13. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави и следеће средство финансијског обезбеђења:  
 
Бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо), са назначеним 
износом од 5%, од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за 
заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 90 дана од дана отварања понуда. Наручилац 
ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда 
повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач не достави 
меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
 

5.13.1 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла-доставља изабрани 
понуђач у тренутку закључења уговора 

 

1) Бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо), са назначеним износом од 10%, од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
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банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца 
са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача).  

2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може безусловно, 
неопозиво, без протеста,трошкова,вансудски покренути поступак наплате менице на износ од 
10% од вредности уговора (без ПДВ) и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) 
календарских дана од уговореног рока за извршење посла, а да евентуални продужетак тог 
рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број 
дана за који ће бити продужен рок извршења обавеза по уговору,  

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 
 
5.14. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 
 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне 
набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку 
поступка.  
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.  
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни 
један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су 
прописима одређени као поверљиви.  
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 
имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће 
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов 
представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и 
пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне. 
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.  
 
  
5.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА 
 
Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока 
за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку 
број ЈНМВ 1.2.3.“ или електронским путем на е-mail адресу m.ringer@bukovickabanja.co.rs, радним 
данима (понедељак – петак) у времену од 7.30. до 14.30 часова. Захтев за појашњење примљен 
после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог 
следећег радног дана. 
Заинтересовано лице је дужнo да појашњења тражи на меморандуму са подацима своје фирме. 
Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних 
набавки и својој интернет страници. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
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. 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 
о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. 
У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним 
ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. 
Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.kjn.gov.rs/ ). 
 

5.16. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА: 
 
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у писменој 
форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року 
од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, у супротном 
ће његова понуда бити одбијена, као неприхватљива. 
Уколико наручилац оцени да 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. 
 
5.16.1. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. Разлози за одбијање понуде  
Понуда ће бити одбијена ако: 

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН 

односно ако:  
 Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
 понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама 
 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона. 
 
 
5.17. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ОБУСТАВИ 
 
Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 5 (пет) дана 
од дана јавног отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. 
 
5.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
- учинио повреду конкуренције; 
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење 
понуда.  
Доказ наведеног може бити: 

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
- 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. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико 
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  
 
 
5.19. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после 
доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети 
писмени захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из 
поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз 
обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона. 
 

5.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 

5.21.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно, 
електронском поштом на контакт маил или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети 
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца. Захтев за заштиту права 
подноси се у току радног времена наручиоца. Примерак захтева за заштиту права подносилац 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на 
адресу Немањина 22-26, 11000 Београд. 
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. 
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149, а садржина захтева 
чланом 151. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник’’ бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015) 
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  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је 
подносилац захтева за заштиту права у складу са члном 63. ставом 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана 
објаве на Порталу јавних набавки.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
    (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
   (2)  да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је 
уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована, као и датум извршења налога); 
    (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
    (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06; 
    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
    (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 
 набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
    (7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца;  број или  ознакa јавне набавке поводом које се подноси  захтев 
за заштиту права; 
    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе; 
    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, 
који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив 
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која 
садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор; 
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за 
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су:  
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 

5.22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је 
ималац права инелектуалне својине и да нема меру забране обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуда, а што гарантује потписивањем изјаве дате у конкурсној документацији. 

 

5.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од дана када се стекну законски услови за 
закључење уговора. 
У случају да постоји одлука из претходног става и 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. 

 
5.24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се укупна вредност може повећати максимално до 5 % 
од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 
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VI РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Попуњен образац А – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о испуњености услова из чл. 
75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне 
документације). 
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75 ст.1 Закона у поступку јавне набавке мале 
вредности-Образац 1 
Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа –Образац 2. 
Спецификација услуга и образац структуре цене; 
Попуњен Образац 3. – Образац понуде. Рок важења понуде је минимум 90 дана од дана отварања 
понуда. 
Упутство за попуњавање обрасца понуде: 
Правна и физичка лица, која су у систему ПДВ, попуњавају све позиције и колоне Обрасца понуде; 
Физичка лица, која плаћају паушално утврђен порез на годишњем нивоу, попуњавају само позиције 
Обрасца понуде којима није предвиђено исказивање ПДВ (из чега се јасно види да је цена без ПДВ 
њихова коначна цена) 
 
Попуњен Образац 4. – Образац трошкова припреме понуде; 
Образац 5. – Изјава о независној понуди; 
Образац 6. - Референтна листа 
Образац 7.- Потврда о референтним набавкама 
Образац 8.- Изјава о довољном техничком капацитету 
Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен) 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 
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ОБРАЗАЦ А 

ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА  

За поступак мале вредности јавне набавке услуга са циљем закључења уговора “УСЛУГЕ ПРАЊА И 
ПЕГЛАЊА ВЕША“ редни број јавне набавке: 1.2.3 
Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 
14/2015, 68/2015) и траженим доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                               м.п                               Потпис овлашћеног лица 
                                                                                                                                                                                                                                                               _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  

 

 

 

 

 

РБ Назив документа Поднето 

 
1. 

Изјава понуђача о испуњености услова из чл.75 ст.1 Закона у 
поступку јавне набавке мале вредности 

 
да 

 
не 

 2. 
Попуњен Образац 1. – Изјава понуђача о поштовању обавеза из 
важећих прописа да не 

3. Спецификација услуга и образац структуре цене 
да не 

  4. Попуњен Образац 2. –Образац понуде 
да не 

5. Попуњен Образац 3. – Образац трошкова припреме понуде 
да не 

 6. Попуњен Образац 4. – Изјава понуђача о независној понуди 
 

да 
 

не 

  7. Попуњен Образац 5. – Референтна листа 
 

да 
 

не 

 8. Попуњен образац 6.-Потврда о референтним набавкама да не 

9. Попуњен образац 7.-Изјава о довољном техничком капацитету да не 

 
 10. 

Попуњен модел уговора 
напомена: Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ 

(пожељно је да буде попуњен) 
 

 
да 

 
не 
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М.П. 

 

 

Образац 1 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл.75 ст.1 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
као заступник понуђача/подизвођача,  дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач/подизвођач _________________________________________  [навести назив 

понуђача/подизвођача] у поступку јавне набавке услуге - Услуге прања и пеглања веша за потребе 
Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац број ЈНМВ бр. 1.2.3 
испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. тачке 1. до 4 закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
-Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
-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; 
-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: 
П
о
н
у
Понуђач: 

Датум; 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 2 

 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
 

 
 
 
Назив понуђача : 

  

Адреса :   

 
 
Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам 
при састављању понуде у поступку јавне набавке услуга- Услуге прања и пеглања 
веша, број ЈНМВ 1.2.3, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине и да немам меру забране 
обављања делатности која је на снази у време подношење понуде. 
 
 
 
 
Датум:                                                                                Потпис овлашћеног лица  
_______________                                                
_________________________________  
                                                            М.П. 
 

 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача  из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА 

 
 

 
Врста услуге: 

Прање и пеглање веша за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ 
Аранђеловац 
Технички опис предмета набавке - опис услуга према захтеву наручиоца: 

Прање и пеглање веша за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ 
Аранђеловац обухвата следеће активности: 

 Предметне услуге, за све време трајања уговора пружају се свакодневно радним данима, 
од понедељка до петка 

 Потребе наручиоца подразумевају прање и пеглање око 50кг. веша на дневном нивоу 
 Веш се разврстава у PET категорија и то: 

 
            -са дечијег одељења 

           -са одељења одраслих  (блок  A, Б, Ц) 

-остала одељења  и амбуланте 
 
 

 За разврстан веш по напред наведеним категоријама се, сукцесивно по захтеву 
наручиоца врши примопредаја у просторијама наручиоца. 
 

 Бројање веша се врши приликом сваке примопредаје у просторијама наручиоца. 
 

 Пружалац услуга је на захтев наручиоца обавезан да обезбеди потребну дневну количину 
најмање једанпут дневно (око 50 кг.) чистог и опегланог веша разврстаног по категоријама 
 

 Понуђач је у обавези да за прање болничког веша користи детерџенте и средства за 
избељивање и дезинфекцију која имају декларацију у складу са Правилником о 
детерџентима ( ''Сл. гласник РС'' бр. 40/10 и 5/12 и бр.25/15) 

 
 Пружалац услуга обезбеђује раднике за утовар прљавог болничког веша и истовар чистог 

и испегланог болничког веша. 
 

 Пружалац услуга обезбеђује радника који ће присуствовати бројању прљавог веша и 
својим потписом верификовати тачност података о количини, врсти и стању преузетог 
прљавог веша. 
 

 Квалитативна и квантитативна примопредаја веша, сукцесивно вршиће се приликом сваке 
испоруке, о чему ће се водити евиденција коју ће потписивати представник пружаоца 
услуга и наручиоца. 

 
 Наручилац има право да проверава квалитет услуге у свако доба и ненајављено, као и 

достављањем веша на проверу од стране овлашћене установе 
 

 Евентуалне рекламације Наручиоца у погледу испоручене извршене услуге морају бити 
сачињене у писаној форми и достављене пружаоцу услуга у року од 2 (два) дана од дана 
извршеног квантитативног пријема 
 

 Наручилац захтева од пружаоца услуга апсолутно поштовање рокова испоруке јер 
другачије поступање омета редован процес рада наручиоца. 
 

 Пружалац услуга има обавезу да одржава беспрекорну хигијену у возилима којима се 
транспортује болнички веш и да исто дезинфикује између сваког транспорта. 

 
 Уколико дође до ванредних кашњења пружалац услуга је у обавези да телефонским 

путем јави, због организације рада служби, наручиоцу и истовремено у писаној форми 
достави образложење о разлозима кашњења. 
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 Пружалац услуга је дужан да преузимање прљавог болничког веша и испоруку чистог, 

сувог и испегланог болничког веша врши на адреси наручиоца: Зграда Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, Мишарска бб, Аранђеловац а 
у складу са временским интервалима, потребама, динамиком и оквирним планом 
Наручиоца: 
09:00-11:00 достава чистог веша 
 

            11:00-13:00 преузимање прљавог веша ( на основу већ сачињеног реверса наручиоца) 

Напомена за преузимање веша: 

Пружалац услуга се обавезује да преузима прљав веш сваког радног дана. Приликом 
преузимања веша сачињава се реверс који садржи спецификацију и тачан број артикала послат 
на третирање. Исти преузет веш доставља у истом термину и истом броју у року од два дана без 
неопходног задржавања и поновног третирања а уколико до истог дође пружалац услуга је дужан 
да у што краћем временском року исти врати и у писменој форми наведе разлоге кашњења са 
извршењем услуге. 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета пружених услуга: 

Контролу квалитета извршених услуга по овом уговору наручилац ће спроводити преко 
овлашћеног лица наручиоца именованог за надзор над пружањем услуга које су предмет ове 
јавне набавке. Уколико одговорно лице именовано за надзор утврди да пружалац услуга није 
пружио услугу на начин предвиђен захтевима наручиоца из конкурсне документације и 
закљученом уговору о пружању услуга, сачиниће записник о рекламацији. 

Пружалац услуге је дужан да пружи услуге одмах по сачињавању записника о рекламацији и све 
трошкове везане за рекламацију извршених услуга осим за услуге за чије настајање је одговоран 
наручилац. 

Приликом увида у физичка и хемијска оштећења формираће се заједничка комисија чији ће 
задатак бити да утврди услед чега је дошло до оштећења и надокнада трошкова пада на терет 
пружаоца услуга. 

Наручилац посебно истиче да се рокови извршења предметних услуга морају строго поштовати, 
јер од њих зависи организација рада. 
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Спецификација болничког веша за прање и пеглање 
по врсти и количини на годишњем нивоу: 

 
 
 
 

 

 

 

 

Место: 

Датум:                                                                                   Потпис овлашћеног лица 

                                                                                       М.П ____________________

Редни 

број 
ВРСТЕ АРТИКЛА 

  Количина на ГОДИШЊЕМ нивоу у 
комадима 

1. Јорганске навлаке 200*140 4500 
2. Душечни  чаршави  220*160 7800 
3. Јастучнице 80*60 5500 
4. Пешкири велики 135*80 2300 
5. Пешкири мали 100*50 550 
6. Ћебе 200*140 250 
7. Јастук 70*50 180 
8. Јорган 200*140 15 
9. Душек 200*90 35 

  10. Баде мантил XL 50 
  11. Стољњак мали 150*90 144 
  12. Стољњак велики 105*150 288 
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Образац 3 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр._________ од _______________ за  поступак мале вредности  јавне набавке  
услуга Услуге прања и пеглања веша, бр.ЈН 1.2.3 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача:  

 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Врста правног лица  

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  

 
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: 

 

  
Врста правног лица 

 

 
 

 
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 ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Врста правног лица 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
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) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

ЦЕНА 
 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ: Услуге прања и пеглања веша бр. ЈН 1.2.3 

                                        Укупна цена дин. без ПДВ-а: 
 
 

                                                                             ПДВ:  

                                       Укупна цена дин. са ПДВ-ом:  

 
КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
 

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл.Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 
113/2017) на основу издате фактуре са инструкцијом за 
плаћање фактуре у року од 15 дана од пријема фактуре.  

 

 Сагласан са захтевом Наручиоца 
 ДА/НE (заокружити) 

  

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
На позив Наручиоца, у року од 2 дана од пријема истог.  

 Сагласан са захтевом Наручиоца 
 ДА/НE (заокружити) 
 

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

минимум 90 дана од дана отварања понуда 

 
_____ дана од дана отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања,рок почетка и рок завршетка 
услуге, сматраће се неприхватљивом. 
 
               Датум                                           Понуђач 

 
________________________                  М.П.               _____________________                                     
Напомене: 
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна 
поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
(у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

                                        Датум                                                                                            Потпис овлашћеног лица 
 

                       ________________________                  М.П.                                                                              _____________________                                      
 

Редни 

број 
Опис 

Оквирна 

количина за 

годину дана 

Јединица 

мере 

Јединична 

цена без Пдв-а 

Јединична цена са 

Пдв-ом 

Укупна цена без 

Пдв-а 

Укупна цена са 

Пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Јорганске навлаке 200*140 4500 комад     

2. Душечни  чаршави  7800 комад     

3. Јастучнице 80*60 5500 комад     

4. Пешкири велики 135*80 2300 комад     

5. Пешкири мали 100*50 550 комад     

6. Ћебе 200*140 250 комад     

7. Јастук 70*50 180 комад     

8. Јорган 200*140 15 комад     

9. Душек 200*90 35 комад     

10. Баде мантил XL 50 комад     

11. Стољњак мали 150*90 144 комад     

12. Стољњак велики 105*150 288 комад     

УКУПНО:     
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У понуђене јединичне цене су укључени сви пратећи трошкови понуде (превоз, изношење и испорука наручиоцу до магацина и др.). 
 

Напомена: 

• Понуђач је дужан да попуни све ставке у табели, уколико понуђач није понунио све ставке у табели понуда ће бити одбијана као неприхватљива. 
• Табелу потписује и печатом оверава на крају на месту предвиђеном за печат и потпис 

СВА НАВЕДЕНА УПУТСТВА ЗНАЧЕ ДА У НАВЕДЕНИМ КОЛОНАМА МОРА БИТИ УПИСАНА ЦИФРА - ВРЕДНОСТ (не може бити нула (0)). КОМИСИЈА НЕ 
ПРИХВАТА БИЛО КОЈЕ НЕЧИТКЕ ЗНАКЕ, ТИПА -, /, !, ~ И СЛ. 

Упутство за попуњавање обрасца понуде са структуром цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
• У колону 5. потребно је уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке 
• У колону 6. потребно је уписати јединичну цену са урачунатим ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке 
• У колону 7. потребно је уписати укупну цену без ПДВ-а - јединичну цену без ПДВ-а из колоне 5. помножити количином из колоне 3. 
• У колону 8. потребно је уписати укупну цену са урачунатим ПДВ-ом - јединичну цену са ПДВ-ом из колоне 7. помножити са количином из колоне 3 
• У последњи ред табеле уписати УКУПАН износ: 
• Укупно без ПДВ-а - сабрати све укупне цене без ПДВ-а 
• Укупно износ са ПДВ-ом - сабрати све укупне цене са ПДВ 
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Образац 4 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Р.број Назив трошкова Вредност 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

УКУПНО: 
 

         Датум и место:                                            МП                       Потпис овлашћеног лица: 
 

 
 
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) 

 
 
 
 
 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 5 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________ даје: 
                                                         (назив понуђача)  

 
 

ИЗЈАВА 
О 

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да 
наступамо независно у поступку јавне набавке услуге – Услуге прања и пеглања 
веша, бр. ЈНМВ 1.2.3, без договора са другим понуђачима и заинтересованим 
лицима. 
 

 
 
 
     Датум: _______________                                                           Потпис овлашћеног лица 
                                                                                                       ___________________________ 

М.П. 
 
 
 
Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац 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 
даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 6 
 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 
 

услуга Прања и пеглања веша 

 

 

                 М.П.                                                                               Потпис овлашћеног лица 
 
 ____________________ 
 
 

(референц листу доставити за претходне три године 15/16/17) 

Ред.б 

 

а. назив наручиоца - здравствена 
установа б. адреса в. контакт особа 

г. број телефона и/или е-маил адреса 

заводни број и 
предмет уговора/број 

фактуре 

вредност 
реализованог 

уговора/фактуре 
(у рсд без ПДВ-а) 

период извршења 
услуга 

1а. 
1б. 
1в. 
1г. 

    
 
 
 

2а. 
2б. 
2в. 
2г. 

    
 
 
 

за. 
зб. 
зв. 
зг. 

    
 
 
 

4а. 
4б. 
4в. 
4г. 

    
 
 
 

5а. 
5б. 
5в. 
5г. 

    
 
 
 

ба. 
бб. 
бв. 
бг. 

    
 
 
 

Укупно:   

*Прилог уз референц листу: Обавезан прилог уз овај образац су Потврде о референтним набавкама 
(здравствених установа) наведених у референц листи - Образац 5. 
**Овај образац копирати у потребан број примерака. 
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Образац 7 
 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 
 
 

Наручилац предметних услуга-здравствена установа:  
                                                  
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 
Лице за контакт:      
___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 
Овим путем потврђујем да је 
__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 
за наше потребе извршио услугу:  
__________________________________________________________________ 
                                                  (навести референтне услуге/из предмета набавке)  
 
у уговореном року, обиму и квалитету 
  

 
 
 

Датум:  Наручилац услуга: 
 М.П.  
   
   

 
НАПОМЕНА: 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по 
члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у 
понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум  закључења 
уговора/издавања 

фактуре 

Датум реализације 
уговора/фактуре 

Вредност уговора без 
 ПДВ/фактуре 

Вредност изведених 
услуга без ПДВ у 

дин 
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Образац 8 
 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ-  ВОЗИЛА 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за учешће у 
поступку мале вредности набавке услуга ј.н. 1.2.3-Услуге прања и пеглања 
веша,располажемо довољним техничким капацитетом, што подразумева да имамо 
овлашћење коришћења за најмање једно доставно возило. 
Обавезујемо се да ћемо уколико буде било потребно ангажовати и додатна возила истих 
карактеристика како би динамику испоруке добара извршили у року. 

 

Ред.број 
Врста возила 
(назив, марка) 

 

 
Регистарски 

број 
(наведеног 

возила) 

 
Основ располагања (овлашћење 

коришћења) 

    

    

 

 

 

 
                                                                                                       Потпис овлашћеног  лица         
Датум:                                                     М.П. 
 ____________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА  
O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  УСЛУГА 
Услуге прања и пеглања веша 

бр. ЈН 1.2.3 

Закључен  између: 
 
1.  Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац са седиштем у 

Аранђеловцу, улица Мишарска бб, ПИБ:100900007, Матични број: 07113056 Број рачуна: 
840-339661-33 Назив банке - Управа за трезор МФ РС, Телефон: 034/724186 Телефакс: 
034/724186, коју заступа директор др Слободан Продановић, у даљем тексту Наручилац, 
 

 2.________________________________, са седиштем у _______________________, улица 
__________________________________________, ПИБ _______________________, матични 
број __________________________, рачун бр. ____________________________ отворен код 
пословне банке ____________________________, које заступа  
________________________________, у даљем тексту Пружалац услуге, који наступа са 
_____________________________________ као чланом групе, ПИБ ____________, матични 
број ________________. 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности  
ЈН 1.2.3 по позиву објављеном на Порталу јавних набавки од ****.***.2018. године и изабрао 
Понуђача као најповољнијег понуђача за извођење услуге - Услуге прања и пеглања веша, 
бр. ЈН 1.2.3 

Члан 2. 
 

Предмет Уговора је  ближе одређен усвојеном понудом Понуђача број *** од **.**.2018. 
године, која је саставни део овог уговора.  
 
Вредност услуге - цена  

Члан 3.  
 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење ове услуге износи укупно _______________ 
РСД-а без ПДВ-а односно _______________ РСД-а са ПДВ-ом. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена.  

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017) на основу 
издате фактуре са инструкцијом за плаћање фактуре у року од 15 дана од пријема фактуре.  

Саставни део рачуна је записник о извршеним услугама потписан од овлашћених лица 
испред обе уговорне стране. Пружалац услугаје дужан да рачуне за извршене услуге 
достави Наручиоцу на адресу: Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ 
Аранђеловац ,улица Мишарска бб, Аранђеловац 
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Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун бр. 
_________________________код _________________________банке, у року из става 1 овог 
члана уговора. 

 

 

Рок почетка услуге 

 Члан 5. 

На позив Наручиоца, у року од 2 дана од пријема истог, започне са пружањем услуге. 
 
Квантитативни пријем и квалитет 

                                                                       Члан 6. 

Квалитет услуга које су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара: 

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту услуге, 
- техничким карактеристикама које су дате у обрасцу спецификације услуге из 
конкурсне документације, 
- уверењима о квалитету и атестима 
Пружалац услуга даје Наручиоцу пуну гаранцију за квалитет извршених услуга. 
Пружалац услуга гарантује да ће све извршене услуге у потпуности одговарати 
техничким спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације, као и 
да ће по квалитету одговарати важећим стандардима. 

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета извршених услуга у било које време и 
без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке веша, са правом да 
узорке веша из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради 
анализе. 

У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 
квалитета пружене услуге, трошкови анализе падају на терет Пружаоца услуге. 

Кванитативни пријем веша врши се приликом пријема истог у присуству овлашћених 
представника Наручиоца и Пружаоца услуга. Сви видљиви недостаци морају бити 
констатовани приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни 
представници уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Наручиоца морају бити 
сачињене у писаној форми и достављене Пружаоцу услуга у року од 24 часа. 

Ако се записнички утврди да веш који је Пружалац услуга испоручио Наручиоцу има 
недостатке и скривене мане, Пружалац услуге се обавезује да одмах и без одлагања 
поступи по свим рекламацијама Наручиоца 
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ИСПОРУКА 

                                                                     Члан 7. 

Пружалац услуга је дужан да преузимање прљавог болничког веша и испоруку чистог, сувог 
и испегланог болничког веша врши на адреси наручиоца: Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац ,улица Мишарска бб, Аранђелова, а у складу 
са временским интервалима, потребама, динамиком и оквирним планом Наручиоца: 

-     09:00-11:00 достава чистог веша 
-     11:-13:00 преузимање прљавог веша ( на основу већ сачињеног реверса 

наручиоца) 

 

УГОВОРНА КАЗНА 
                                                                   Члан 8. 

Уколико Пружалац услуга, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са 
појединачном наруџбеницом о јавној набавци, не изврши услуге у уговореном року обавезан 
је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене уговорених 
услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених 
услуга. 

Уколико Пружалац услуга не изврши у целости, односно уколико услугу извши само 
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене 
уговорених услуга. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 
накнаду штете. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
 

Бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо), са назначеним износом од 10%, од укупне вредности понуде без ПДВ-
а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП 
обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача).  

Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може безусловно, 
неопозиво, без протеста, трошкова, вансудски покренути поступак наплате менице на износ 
од 10% од вредности уговора (без ПДВ) и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) 
календарских дана од уговореног рока за извршење посла, а да евентуални продужетак тог 
рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти 
број дана за који ће бити продужен рок извршења обавеза по уговору,  
Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 
 
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има 
право  да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
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ВИША СИЛА 

                                                                         Члан 9 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 
се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 
спречени од стране погођене вишом силом, а вишом силом сматрају се поплаве, 
земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), 
императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити 
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

Завршне одредбе 
Члан 10. 

 
Овај Уговор и његови Прилози   сачињени су на српском језику. 
На овај Уговор примењују се закони Републике Србије. 
У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском 
језику. 

Члан 11. 
 

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора 
уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорене 
сране. 

Члан 12. 
 

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби 
Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора. 
 

Члан 13. 
 

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше 
споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из 
овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Крагујевцу. 
 

Члан 14. 
 

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће 
одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива 
Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора. 
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Члан 15. 
 

Овај Уговор се закључује у  4 (словима: четири) примерака од којих свака Уговорна страна 
задржава по 2 (словима: два) идентична примерка Уговора. 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 

   НАРУЧИЛАЦ 
 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 
Назив 

 

__________________________ __________________________ 
                 Др Слободан Продановић 
 

Име и презиме 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


