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САДРЖАЈ:

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/15 i
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.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 13/20 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 13/20 припремљена је:

Конкурсна

документација

за

јавну

набавку

одржавања

немедицинске
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бр.13/20.
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обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
или испоруке добара, евентуалне додатне услове и сл.

7

IV

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

8

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

13

VI

Модел уговора

20

VII

Менични споразум

22

VIII

Образац изјаве о независној понуди

24

IX

Образац трошкова припреме понуде

25

X

Образац понуде

26

Прилог: Партија/е

29
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општа болница Шабац ''др Лаза К.Лазаревић''
Адреса наручиоца: Попа Карана 4, 15000 Шабац
Интернет страница наручиоца: www.bolnica015.org.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра
За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
50532000 - јавна набавка одржавање немедицинске опреме
Број партија: 12
Посебна напомена ако се ради о резервисаној јн: /
У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из Закона: /
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања и број понуђача:/
У случају подношења ел.понуде, ел.лицитације и система динамичне набавке
– основни подаци о информационом систему наручиоца и тех.условима за
учешће:
Није могуће
У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: /
У случају обавезе подношења понуда са подизвођачем, проценат вредности
набавке који се извршава преко подизвођача: /
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа цена
Начин преузимања конкурсне документације: На Порталу Управе за јавне
набавке и сајту наручиоца www.bonica015.org.rs
Адреса и интернет адреса државних органа, службе где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
- Пореска управа министарства финансија и привреде;
- Локална самоуправа
- Агенција за приватизацију;
- Надлежи судови;
- АПР;
- МУП;
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се предају лично
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у канцеларији 11 Управне зграде Опште болнице Шабац или поштом на адресу
наручиоца Општа болница Шабац, управна зграда канц.11 (Архива), Попа Карана 4,
15000 Шабац. до 16.03.2020. до 10:30.
Место, време и начин отварања понуда: Општа болница Шабац, канц.19 Управна
зграда, 16.03.2020. у 11:00 часова. Отварање понуда је јавно.
Услови под којим преDCтавници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: ПреDCтавници понуђача који присуствују јавном отварању морају
приложити оверено и потписано пуномоћје - овлашћење за учествовање у поступку
сходно чл.103 ЗЈН.
Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана јавног отварања понуда
Лице за контакт: Сандра Ристић,015/363-391,363-395
javnenabavke@bolnica015.org.rs
Остале информације: процењена вредност јавне набавке износи 3.460.000,00
динара а по партијама :
Партија

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Опис
Одржавање расхладних група - расхладни агрегати
централне климатизације и вентилације
Одржавање расхладних група - сплит клима уређаји
Одржавање расхладних група - фрижидери,
замрзивачи и расхладне коморе
Редовно одржавање и поправка лифтова
Поправка механичких склопова, металостругарске
услуге , ливење и пресовање гуме , израда делова
од пластике
Поправка и одржавање аудио визуелне и опреме за
контролу приступа
Поправка опреме у Болничкој Кухињи
Поправка система улазних рампи, улазних
сензорских врата и оталих електро склопова
Поправка точкова и гума карета за правоз
болесничког веша, колица за превоз потрошног
материјала
Редован ремонт (ревизија) и одржавање трафо
станица са кабловским трасама
Оштрење оперативних инструмената, маказа и
ножева
Одржавање електропнеуматских склопова
Одржавање електро вучног возила СТИМ
Поправка штампача
Укупно

Процeњена вредност (без
пдв-а)
150.000
400.000
100.000
580.000
500.000
400.000
80.000
200.000
150.000
350.000
100.000
100.000
150.000
200.000
3.460.000,00
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општа болница Шабац
Адреса: Попа Карана 4, Шабац
Интернет страница: www.болница015.орг.рс
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 број 13/20 је набавка одржавања немедицинске опреме.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
/
5. Контакт лице или служба
Ристић Сандра, дипл.менаџер
шеф оDCека за јавне набавке
јавненабавке@болница015.орг.рс, фаx 015/363-395
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 13/20 је набавка одржавања немедицинске опреме.
2. Набавка је обликована у 12 партија и то:
Партија

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Опис
Одржавање расхладних група - расхладни агрегати
централне климатизације и вентилације
Одржавање расхладних група - сплит клима уређаји
Одржавање расхладних група - фрижидери,
замрзивачи и расхладне коморе
Редовно одржавање и поправка лифтова
Поправка механичких склопова, металостругарске
услуге , ливење и пресовање гуме , израда делова
од пластике
Поправка и одржавање аудио визуелне и опреме за
контролу приступа
Поправка опреме у Болничкој Кухињи
Поправка система улазних рампи, улазних
сензорских врата и оталих електро склопова
Поправка точкова и гума карета за правоз
болесничког веша, колица за превоз потрошног
материјала
Редован ремонт (ревизија) и одржавање трафо
станица са кабловским трасама
Оштрење оперативних инструмената, маказа и
ножева
Одржавање електропнеуматских склопова
Одржавање електро вучног возила СТИМ
Поправка штампача
Укупно

Процeњена вредност (без
пдв-а)
150.000
400.000
100.000
580.000
500.000
400.000
80.000
200.000
150.000
350.000
100.000
100.000
150.000
200.000
3.460.000,00
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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.
Детаљни описи и спискови дати у прилогу у свакој партији посебно.
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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
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА
1.1. 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 да је уписан у
одговарајући регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
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.)Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл.75.ст.1.тач.3) Закона);
4) 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);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5) Закона) уколико је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2.Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76.
Закона и то:
за партију 2 :
1. Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом /пословним просторијама
и минимум једно возило за транспорт резервних делова.
2. Да понуђач у радном односу има минимум 3 сервисера, са потребном стручном
квалификацијом за ову врсту посла.
3. Да понуђач у радном односу има дипломираног инжењера мешинске струке са
лиценцом 434 .
4.

Да је у протеклој 2019 год. сервисирао најмање 20 лифтова

за партију 4:
- Извођач мора имати важећу лиценцу МУП-а за инсталацију и одржавање система
техничког обезбеђења по важећим законским прописима.
- Мора имати најмање два запослена сервисера , обучена за рад са предметним
системом видео надзора , система за контролу приступа .
за партију 8:
1. Понуђач мора имати најмање једног инжењера са лиценцом за електроенергетске
инсталације ниског и средњег напона

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тач.1)до 4)
Закона и услов из члана 75.став1.тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
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извршити преко подизвођача.
1.4.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл.75.став 1.тач.1) до 4)Закона,а
додатне услове испуњавају заједно. Услов из чл.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.
2. 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 ИВ одељак 3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл.75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона 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.
Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не
доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл.75. ст.1. тач.1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл.75. ст.1. тач.2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, којим се потврђује да правно лице није
соуђивано 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) Услов из чл.75. ст.1 тач.4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финансија 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.
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4)

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл.75. ст.1. тач.5) Закона – Доказ: дозвола за обављање делатности
која је предмет јавне набавке. Дозвола мора бити важећа.

Испуњеност додатних услова се доказује достављањем тражених доказа уз понуду
и то:
за партију 2:
1.Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом /пословним
просторијама и минимум једно возило за транспорт резервних делова.
Као
доказ
доставити:
- за возила: фотокопије саобраћајних дозвола, уговор о закупу/лизингу,
2.Да понуђач у радном односу има минимум 3 сервисера, са потребном
стручном квалификацијом за ову врсту посла.
Као доказ доставити:
- Фотокопија М3/МА обрасца, радне књижице или уговора о радном ангажовању
- копија обрасца бр.6 за све запослене (из акта о процени ризика који се налази у
правилнику о евиденцијама из области безбедности и здравља на раду).
Доставити копију уверења о положеном стручном испиту за лице задужено за
безбедност и здравље на раду или копију уговора закљученог са агенцијом или
правним лицем о заступању и координацији послова из области безбедности и
здравља на раду.
- Лекарско уверење о здравственој способности за рад на висини
3.Да понуђач у радном односу има дипломираног инжењера мешинске струке
са лиценцом 434 .
- Фотокопија М3/МА образаца, радне књижице или уговора о радном ангажовању
- Фотокопија важеће лиценце
5.Да је у протеклој 2019 год. сервисирао најмање 20 лифтова (изјава на
меморандуму са навођењем установа и сличног у којима је сервис вршен).
за партију 4:
- Извођач мора имати важећу лиценцу МУП-а за инсталацију и одржавање система
техничког обезбеђења по важећим законским прописима.
Доказ: Копија лиценце
- Мора имати најмање два запослена сервисера, обучена за рад са предметним
системом видео надзора, система за контролу приступа, са важећом лиценцом
понуђача за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке
заштите и обуке корисника.
Доказ: Фотокопија М3/МА обрасца, радне књижице или уговора о радном ангажовању
за партију 8:
1. Понуђач мора имати најмање једног инжењера са лиценцом за електроенергетске
инсталације ниског и средњег напона
Доказ посебног услова: Фотокопија лиценце и доказ о радном ангажовању инжењера
са лиценцом.

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 ИВ одељак 3),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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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.
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3.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:

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________________________(навести
назив понуђача) у поступку јавне набавке одржавања немедицинске опреме бр.13/20,
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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) 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);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује
да је ималац права интелектуалне својине;

Место: ________________
Датум: ________________

М.П.

Понуђач:
_________________

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 О
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ

Подизвођач ______________________________________________________(навести
назив подизвођача) у поступку јавне набавке одржавања немедицинске опреме
бр.13/20, 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији);

Место: ________________

Датум: ________________

М.П.

Понуђач:
_________________

Напомена: 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 понуде 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 ШАБАЦ 'др Лаза К.Лазаревић''
служба архиве, канц.11
ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац
са назнаком ''Понуда за јавну набавку мале вредности бр.13/20'' – НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
16.03.2020. до 10:30.
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 на захтев 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.
ПреDCтавници понуђача који присуствују јавном отварању морају приложити оверено
и потписано пуномоћје- овлашћење за учествовање у поступку сходно чл.103 ЗЈН.
3. ПАРТИЈЕ
Уколико је набавка подељена у партије:
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
- Докази из чл.75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
достављају се у једном примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
наднадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ 'др Лаза К.Лазаревић''
служба архиве, канц.11
ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац
са назнаком:
''Измена понуде за јавну набавку мале вредности бр.13/20 – Не отварати'' или
''Допуна понуде за јавну набавку мале вредности бр.13/20 – Не отварати'' или
''Опозив понуде за јавну набавку мале вредности бр.13/20 – Не отварати'' или
''Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности бр.13/20 – 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 ВИ), 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 ВИ) наведе да понуду поноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач, ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу ИВ конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља ИВ 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
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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,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати среDCтво обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу ИВ конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља ИВ 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 најмање 30 дана,на основу документа који испоставља понуђач а
којим је потврђена испорука добара односно извршење услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок минимално 6 месеци за извршене услуге.
Гарантни рок за уграђене делове минимално 24 месеца.
9.3. Захев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок за одазив не може бити дужи од 24 часа (од писане пријаве квара од стране
наручиоца упоућене пружаоцу услуга маилом или факсом до момента давања понуде
за отклањање квара).
Време отклањања квара не сме бити дуже од 48 сати.
за партију 3 : Рок на излазак на терен по позиву наручиоца: .................... 2 часа
Рок за израду дела по узорку: ........................... најдуже до 48 час
за партију 4: Рок за одазив на позив наручиоца за хитном интервенцијом: 2 часа
Рок за отклањање уочених недостатака: ............................ 48 час
за партију 8: Понуђач је дужан да се, на писмени позив Наручиоца, одазове:
•
у року од 1 дана од дана пријема позива за преглед и испитивање,
•
у року од 2 дана за све остале услуге везане за исправно функционисање
•
одмах по позиву наручиоца, код интервентних кварова који могу проузроковати
велике материјалне штете имовине и угрозити безбедност запослених.
за партију 9:
- Инструменти се преузимају сваког петка до 12 часова у просторијама установе и
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враћају најкасније пет дана од дана преузимања
Место испоруке/извршења услуге/извођења радова – на адреси наручиоца:
Општа болница Шабац „Др Лаза К. Лазаревић“
Попа Карана 4, 15000 Шабац
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда сходно
року који је дефинисан чл. 90 Закона о јавним набавкама. У случају истека рока
важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
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 што ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну
вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чл.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,
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ВИСИНИ

И

Менични дужник доставља, заједно са потписаним уговором на име гаранције за
добро извршење посла бланко меницу без протеста, регистровану код НБС (за све
набавке чија је вредност мања од 5.000.000,00 дин). Уз понуду, понуђач доставља
само потписан приложени образац меничног споразума (поглавље VII).
Меницом се гарантује исплата штете због неизвршења или делимичног и непотпуног
извршења уговорених обавеза до висине од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом, са
роком доспећа који не може бити краћи од 370 дана од дана закључења уговора.
Менични поверилац-Купац наведено среDCтво обезбеђења може искористити у
следећима ситуацијама:
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-

Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач и
поред писаног позива није испунио своју обавезу предвиђену Угоором, односно
уколико није надокнадио меничном повериоцу-наручиоцу евентуалну разлику у
цени коју је овај имао приликом набавке робе или услуге од другог добављача
јер изабрани добављач није испунио уговорну обавезу. У наведеном случају
наручилац има право да путем активирања менице намири износ трошка који је
имао са припадајућом каматом за период од момента настанка трошка до
момента намирења путем менице.

-

Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач не
жели да прихвати примедбу меничног повериоца-Купца у вези погрешно
фактурисане цене а у складу са чланом 7. Уговора. У наведеном случају
наручилац има право на надокнаду евентуалне разлике у цени коју је имао на
основу испостављене фактуре и уговором предвиђене цене.

-

Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач
поступи супротно Уговору, односно уколико повећа цену робе и услуга без
претходног испуњења уговором предвиђених услова, менични поверилацнаручилан задржава право на надокнаду трошкова насталих непоштовањем
уговорених услова од стране добављача.

-

У потпуности, уколико менични дужник-Продавац у току спровођења Уговора
одустане од истог, или уколико неспровођењем Уговора омете меничног
повериоца-купца у редовном раду и нанесе му штету или угрози способност
меничног повериоца да обавља своју основну делатност пружања здравствене
заштите пацијентима на било који начин.

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 или факсом) тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересовано лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтеа за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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.13/20.''
Ако наручилац измени или допуни 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.
Заинтересовано лице може, при захтевању додатних информација или појашњења од
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наручиоца у вези са припремањем понуде, да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде. У том случају, наручилац је дужан да у року
од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20.Закона.
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 (чл.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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНУДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''најнижа
понуђена цена''.
Сходно одобреним среDCтвима и процењеној вредности, понуђач ће сходно чл.107.
ЗЈН, одбити све понуде као неприхватљиве уколико њихова укупна вредност без
ПДВ-а прелази процењену вредност.
17. 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 исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који нуди дужи гарантни рок на извршене
радове, док је наредни критеријум краћи рок извршења услуге.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 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 обављања делатности.
(Образац изјаве поглавља IV одељак 3.).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно лице које има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке мале вредности и које би
претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом 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. У том случају
подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда
(захтев за заштиту права нема аутоматско суспензивно дејство) , наручилац и поред
поднетог захтева за заштиту права може да настави са спровођењем поступка јавне
набавке али не може да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка
јн или сл. Уколико наручилац ипак одлучи да након пријема захтева заустави даље
активности у том случају, би у обавештењу о поднетном захтеву за заштиту права,
које се објављује на Порталу јавних набавки навео да зауставља даље активности до
доношења одлуке о поднетом захтеву.
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 праа
је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоа 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.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
чл.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.

20/56

VI МОДЕЛ УГОВОРА
ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ
Број:
_________________
Шабац, _________________

УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ - КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана _____________2020. године, између:
1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ Шабац, ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац, коју заступа
в.д директор Слободан Поповић (у даљем тексту: ‘’Купац’’) и
2. _______________________________________________________________
__________________ (у даљем тексту: ‘’Продавац’’)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Снабдевање______________________________________
По конкурсној документацији за ЈНМВ број ________
Члан 1.
Продавац и купац су се споразумели да Продавац, као понуђач, врши
континуиране испоруке _____________________ Купцу из конкурсне
документације за јавну набавку у отвореном поступку број ________ и
понуде понуђача – Продавца бр.___________ поднетој по назначеном
јавном позиву за подношење понуда и обавештењу Купца о додели
уговора ојавној набавци од ___________________ године, у делу који се
односи на Продавца, који документи чине саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац се обавезује да Купцу врши испоруке предметних добара/услуга у
смислу члана 1. овог уговора по динамици и у количинама које ће одређивати
Купац, а по ценама из понуде понуђача – Продавца, усвојеним од стране Купца,
обавештењем о додели уговора о јавној набавци.
Члан 3.
При испоруци добара/услуга из предмета овог уговора Продавац је дужан
да по извршењу услуге достави и сву потребну пратећу документацију.
Продавац гарантује Купцу за квалитет робе и преузима обавезу да по
оправданим рекламацијама Купца поступи.
Члан 4.
Купац ће Продавцу извршене услуге из предмета овог уговора платити по
пријему фактуре у роковима назначеним у прихваћеној понуди понуђачаПродавца.
Члан 5.
Цене роба које се прописују од стране надлежних органа, организација и
институција коригују се у складу са променама утврђених цена од тих субјеката
закључењем анекса овог уговора.
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Цене робе које се слободно формирају и које је одредио Продавац, као
понуђач, морају бити фиксне током трајања овог уговора.
Члан 6.
Овај Уговор закључен је на одређено време.
Уговор престаје да важи након истека уговореног периода од годину дана
или потрошених среDCтава у износу од _______________ динара (без ПДВ-а,
висина процењене вредности) за ову врсту услуга.
Наведеним одредбама овог члана не искључује се примена одредби члана
24. став 5. Закона о јавним набавкама.
Члан 8.
Уговорне стране могу раскинути овај уговор, без обзира на период на који
је закључен, кад год се о томе договоре, са отказним роком од 30 дана који по
договору може бити и краћи.
Отказ се даје у писменој форми.
Члан 9.
Продавац гарантује Купцу за квалитет пружених услуга и преузима обавезу
да прихвати и поступи по оправданим рекламацијама Купца. За непоштовање
рокова извршења услуге и рока уклањања недостатака по рекламацији, купац ће
реализовати меницу за добро извршење посла достављену уз потписан уговор на
износ од 10% од вредности уговора.
Члан 10.
Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор, без обзира на
материјално – новчани обим извршења, у случају ако за то настану оправдани
разлози.
Као оправдани разлози у смислу става 1. овог члана сматраће се:
− неиспуњење наруџбине од стране Продавца, у примереном року, кад
то Купац захтева;
− роба није одговарајућег квалитета;
− ограничена финансијска среDCтва Купца по уговору са надлежним
заводом;
− организационе промене (трансформације) у систему здравствене
службе;
− штрајк здравствене установе; −други непредвиђени разлози.
Отказни рок у смислу става 1. и 2. овог члана износи 7 дана.
Члан 11.
Уговарачи ће сва спорна питања решавати споразумно у духу добрих
пословних обичаја.
Уколико се спорна питања не могу решити споразумом уговара се
надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка (4) од којих по два
задржава свака уговорна страна.

За П р о д а в ц а
____________________

За К у п ц а
___________________
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ОДЕЉАК VII
МЕНИЧНИ СПОРАЗУМ

На основу члана 16. став 2. Закона о меници:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ ''Др Лаза К.Лазаревић'' ,
Шабац, Попа Карана 4, и
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:

_____________________ из ______________________,

адреса _______________________________________
Закључују дана ______________ године:
С П О Р А З У М
О ИСПУЊАВАЊУ БЛАНКО ПОТПИСАНЕ МЕНИЦЕ
1. Менични дужник, у складу са чланом 107. Закона о меници, издаје 1 (једну)
бланко потписану сопствену меницу серије................. , као среDCтво обезбеђења по
основу Уговора о снабдевању-купопродаји број закљученог дана......... на износ од
........... .
2. Менични дужник доставља, заједно са потписаним уговором, бланко меницу у
складу са Уговором а на име гаранције за добро извршење посла.
Меницом се гарантује исплата штете због неизвршења или делимичног и непотпуног
извршења уговорених обавеза до висине од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом, са
роком доспећа који не може бити краћи од 370 дана од дана закључења уговора.
Менични поверилац-Купац наведено среDCтво обезбеђења може искористити у
следећима ситуацијама:
-

Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач и
поред писаног позива није испунио своју обавезу предвиђену чланом 8.
Уговора, односно уколико није надокнадио меничном повериоцу-наручиоцу
евентуалну разлику у цени коју је овај имао приликом набавке робе од другог
добављача јер изабрани добављач није испоручио захтевану робу.
У
наведеном случају наручилац има право да путем активирања менице намири
износ трошка који је имао са припадајућом каматом за период од момента
настанка трошка до момента намирења путем менице.

-

Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач не
жели да прихвати примедбу меничног повериоца-Купца у вези погрешно
фактурисане цене а у складу са чланом 7. Уговора. У наведеном случају
наручилац има право на надокнаду евентуалне разлике у цени коју је имао на
основу испостављене фактуре и уговором предвиђене цене.

-

Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач
поступи супротно члану 6. Уговора, односно уколико повећа цену робе и услуга
без претходног испуњења уговором предвиђених услова, менични поверилацнаручилан задржава право на надокнаду трошкова насталих непоштовањем
уговорених услова од стране добављача.
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-

У потпуности, уколико менични дужник-Продавац у току спровођења Уговора
одустане од истог, или уколико неспровођењем Уговора омете меничног
повериоца-купца у редовном раду и нанесе му штету или угрози способност
меничног повериоца да обавља своју основну делатност пружања здравствене
заштите пацијентима на било који начин.

3. Потписници овог споразума су сагласни да је Менични поверилац, неопозиво и
безусловно овлашћен да испуни менице из тачке 1. овог споразума, са уписивањем
места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног износа меничне своте,
који не може бити већи од износа по Уговору (укључујући камате, накнаде као и све
припадајуће трошкове), а по основу неиспуњења Уговором дефинисаних обавеза,
овде Меничног повериоца од овде Меничног дужника , као и места плаћања меничне
своте а по потреби и других небитних меничних елемената.
4.
Менични дужник се овим споразумом обавезује да, на захтев Меничног
повериоца, уколико се за тим укаже потреба, достави Меничном повериоцу нове
бланко потписане менице.
5.

Овај споразум је пратећи документ меница на које се односи.

6. Споразум је сачињен и потписан у два истоветна примерка од којих, након
потписивања, сваки потписник задржава по један примерак.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:
_____________________

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:
_______________________

24/56

ОДЕЉАК VIII
ИЗЈАВА 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 у
поступку јавне набавке бр.13/20 – одржавање немедицинске опреме, понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

________________________________
М.П.

Датум: ______________2020.год.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјае 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 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 преDCтавља 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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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________
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 среDCтава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

ДАТУМ:

_______________

М.П.

Потпис понуђача

___________________
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ЈНМВ 13/20

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

ПИБ:

Име особе за контакт:

Врста предузећа (заокружити):

1.
2.
3.
4.

микро
мало
средње
велико

Електронска пошта:

Телефон:

Факс:

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:
ПИБ:
Име за контакт:
% укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:
ПИБ:
Име за контакт:
% 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 примрака, да се
понуни 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:
ПИБ:
Име особе за контакт:
2

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
3

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавју 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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Партија 1. Одржавање расхладних група
1.1. - Расхладни агрегати централне климатизације и вентилације

Цена
норма
сата

ред.бр.

Опис активности

1

2
Редован сервис расхладних аграгата
система централне климатизације,
расхладни флуид :вода, провера гаса,
провера компресорског уља,
пресостата, непропусности хладњака,
функционалсноти вентилатора,
произвођач : CARRIER ,
модел/тип:06Е-6275-610Е, серијски
број 121711509,
год.производње:1987, 400V, 54А,
П=32,5КW, 1800, 108м³/х
Редован сервис потисног система ,
чишћење, замена филтера, провера
потисне вентилаторске секције HKG
80 , 2.20/075КW, и потисне
вентилаторске секције HKG 63
5.50/1.76КW, провера предгрејача,
комбинација 62CD1CD52BТ9 и
жалузине у двоструком извођењу ,
произвођач HAPPEL Аустрија.
Предфилтер класе Б2, Фини филтер
класе Супер Ц са измењивим
улошцима
Редован сервис одисног ситема , тип
HKGХ63, комбинација CD1CD+
жалузине , произвођача HAPPEL
Аустрија, провера одсисне
вентилаторске секције HKG 63,
5,50/1,76 КW

1.

2.

3.

3

Елементи услуге
Цена ситног
Потребно
потрошног
норма сати
материјала и
за
резервних
поправку
делова
4
5

Укупна
цена
(3x4)+5
6

Укупно (без пдв-а)
ПДВ
Укупно (са пдв-ом)
1.2. Редовно одржавање сплит система
1.2.1. Редовно одржавање клима уређаја
Опис радова:
1. Механичко и хемијско чишћење измењивачких површина испаривача и конезатора
2. Антибактеријска дезинфекција измењивачких површина на унутрашњој јединици
3. Демонтажа, прање и поновна монтажа филтера за ваздух на унутрашњој јединици
4. Контрола , мерење притиска испаравања и кондензације са провером количине
расхладног флуида
5. Допуна расхладним флуидом по потреби
6. Подешавање аутоматике на спољашњој и унутрашњој јединици , подешавање
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даљинских управљача (лето/зима) по потреби
7. Склапање уређаја и стављање у функцију
8. Долазак на објекат наручиоца, путни трошкови , ситан потрошни материјал
Услугу редовног сервиса из описа радова вршимо једном у току године у периоду април-јун
2020.год.
Клима уређаји су разних произвођача (Мидеа, Воx, Нео, Виваx, Коперникус, ЛГ, Горење....) ,
снага 9000, 12000, 18000, 24000 БТУ
1.2.2.Број клима уређаја по службама:
ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Служба
РТГ
Инфективно
Неурологија
Психијатрија
Педијатрија
Пнеумофтизиологија
Интерно
Ортопедија
Хирургија
Урологија
Оп Блок
Гинекологија
Трансфузија
Патологија
Офтамологија
ОРЛ и МФХ
Физикална
Бактериологија
Биохемија
УРП
Анестезија
Болничка апотека
Алергологија
Онкологија
КВД
Магацин
Управа
Клуб
Вешерај
Кухиња
Техничка служба
Хемодијализа
Укупно клима уређаја

Количина
8
1
13
8
8
13
13
8
7
5
12
16
4
3
4
4
5
11
9
5
2
2
2
2
3
3
11
3
3
2
3
4
195
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1.2.3. Цена редовног одржавања клима уређаја

ред.бр.

Опис услуге

Количина

1

2
Редовно одржавање
клима уређаја (опис
радова дат у 1.2.1. а
број клима уређаја и
распоред у 1.2.2.)

3

1.

Цена по
јединици мере
(без пдв-а)
4

Укупно
(без пдв-а)
3x4
5

195

Укупно
пдв
Укупно са пдв-ом
1.2.4. Поправка/интервенција са уградњом резервних делова и потрошног
материјала

ред.бр.

Опис услуге

1

2
Демонтажа и монтажа
клима уређаја (померање
уређаја по службама)
Монтажа новог клима
уређаја (са укљученим
потрошним материјалом ,
носачима , цевима,
холендерима , итд.)
Замена компресора сплит
система капацитета
9000БТУ
Замена компресора сплит
система капацитета
12000БТУ
Замена компресора сплит
система капацитета
18000БТУ
Замена компресора сплит
система капацитета
24000БТУ
Замена електромагнетног
четворокраког вентила
клима уређаја капацитета
9000БТУ
Замена електромагнетног
четворокраког вентила
клима уређаја капацитета
12000БТУ
Замена електромагнетног
четворокраког вентила
клима уређаја капацитета
18000БТУ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Јединица
мере

Количина

3

4

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по
јединици
мере (без
пдв-а)
5

Укупно
(без пдв-а)
4x5
6
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Замена електромагнетног
четворокраког вентила
клима уређаја капацитета
24000БТУ
Замена кондезатора 1,5
µФ
Замена кондезатора 2,5
µФ
Замена кондезатора 4 µФ
Замена кондезатора 10
µФ
Замена кондезатора 20 µФ
Замена кондезатора 30 µФ
Замена кондезатора 50 µФ
Замена шпучне
електромагнетног вентила
Замена холендера
Замена иглице вентила
Замена мотора
вентилатора спољашње
јединице клима уређаја
капацитета 9000 БТУ
Замена мотора
вентилатора спољашње
јединице клима уређаја
капацитета 12000БТУ
Замена мотора
вентилатора спољашње
јединице клима уређаја
капацитета 18000БТУ
Замена мотора
вентилатора спољашње
јединице клима уређаја
капацитета 24000БТУ
Замена мотора
вентилатора унутрашње
јединице клима уређаја
капацитета 9000 БТУ
Замена мотора
вентилатора унутрашње
јединице клима уређаја
капацитета 12000БТУ
Замена мотора
вентилатора унутрашње
јединице клима уређаја
капацитета 18000БТУ
Замена мотора
вентилатора унутрашње
јединице клима уређаја
капацитета 24000БТУ
Замена турбине
унутрашње јединице
клима уређаја капацитета
9000БТУ
Замена турбине
унутрашње јединице
клима уређаја капацитета
12000БТУ

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком

1
1
1

ком

1

ком
ком

1
1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

Замена турбине
унутрашње јединице
клима уређаја капацитета
18000БТУ
Замена турбине
унутрашње јединице
клима уређаја капацитета
24000БТУ
Замена електронике
унутрашње јединице
клима уређаја капацитета
12000БТУ
Замена електронике
унутрашње јединице
клима уређаја капацитета
24000БТУ
Замена електронике
спољашње јединице
клима уређаја капацитета
12000БТУ
Замена електронике
спољашње јединице
клима уређаја капацитета
24000 БТУ
Замена степ мотора
усмеривача ваздуха
Пуњење расхладним
флуидом Р 22 ван
редовног сервиса
Пуњење расхладним
флуидом Р 410 ван
редовног сервиса
Пуњење расхладним
флуидом Р 407 ван
редовног сервиса
Замена даљинског
управљача универзалним
са свим потребним
сетовањима

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

кг

1

кг

1

кг

1

ком

1

Укупно (1 до 41)

пдв

Укупно са пдв-ом

1.3. Одржавање фрижидера и замрзивача
1.3.1 Списак фрижидера по службама
ред.бр.
1
2
3
4
5

Произвођач
Елин 145л
Бира 140Л
Бира
Горење 3121w
000784-01-65Л

Количина
1
1
1
1
1

Место
Неурологија
Неурологија
Инфективно
Инфективно
Инфективно
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Елин
Горење 3121w
Бира 140Л
Бира
Горење 3121w
Ободин
Горење 3121w
Ободин
Горење 3121w
000784-01- 65Л
Бира 140Л
VOX КS
Бира 140Л
Ободин
Бира 140Л
Елин
Горење 3121w
000784-01-65л
Елин 145л
Елин 145 л
Горење 3121w
Бира 140Л
Бира 140 л
Бира 140л
22137002
000784-01-65Л
Бира 140Л
VOX КS
Горење 3121w
Зануси 240Л
HDV 205Л
22147001- 650Л
Бира 180Л
ХЕС 140Л
Бира Р 260
Горење 145Л
Горење 3121w
Горење 145Л
000784-01-65Л
22207001- 750Л
70000202
Бира 140Л
Расхладни орман 700Л
Горење 3121w
22217001
Горење 3121w
Бира 140Л
HDVS 275Л
Бира 140Л
000784-01-65Л
22257003- 200Л
Горење 3121w
HО 650
Ободин
22287002
VOX KS
VOX KS
Ободин – 180Л

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Психијатрија
Психијатрија
Психијатрија
Педијатрија
Педијатрија
Пнеумофтизиологија
Пнеумофтизиологија
Интерно
Интерно
Интерно
Интерно
Интерно
Онкологија
Ортопедија
Ортопедија
Хирургија
Хирургија
Хирургија
Хирургија
Урологија
Урологија
Хемодијализа
ОП Блок
Гинекологија
Гинекологија
Гинекологија
Гинекологија
Гинекологија
Гинекологија
Трансфузија
Трансфузија
Трансфузија
Трансфузија
Патологија
Патологија
Офтамологија
Офтамологија
ОРЛ
ОРЛ
Бактериологија
Бактериологија
Бактериологија
Бактериологија
Бактериологија
Биохемија
Биохемија
Биохемија
Биохемија
Анестезија
Анестезија
Анестезија
Анестезија
Болничка апотека
Болничка апотека
Болничка апотека
Физикална
Алергологија
КВД
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Горење 3121w
29137001
000784-01-65Л
Ободин
Хо 1450
HBC 6302- 225Л
29287003
PRESTIGE RF 234F
29287008- Расхладни
орман
29287022- 630Л
Југострој
70000052-расхладни
орман 700л
ГРАМ- 600Л
29487001
Бира 140Л
Σ

1
1
1
1
1
1
1
1

УРП
Магацин
Магацин
Информатика
Клуб
Клуб
Кухиња
Кухиња

3

Кухиња

1
1

Кухиња
Кухиња

1

Кухиња

1
1
1
99

Кухиња
Техничка служба
Техничка служба-возачи

Количина
1
1
1
2
2
1
1
9

Место
Трансфузија
Биохемија
Биохемија
Магацин
Магацин
Биохемија
Третман медицинског отпада

1.3.2 Списак замрзивача по службама
ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Произвођач
ЕBZ-310L
22217002-50L
ZOS 6502
LTH 29056001-530L
0001983-01-1260
Горење F-6311W
Горење F-6311W
Σ

1.3.3. Поправка са уградњом резервних делова

ред.бр.

Опис услуге

1
1.

2
Пуњење расхладним
флуидом R 22
Пуњење расхладним
флуидом R 404
Пуњење расхладним
флуидом R407
Пуњење расхладним
флуидом R 134
Пуњење расхладним
флуидом R 600
Пуњење расхладним
флуидом R 410
Замена термостата К50
Замена термостата К54
Замена термостата К59
Замена термостата К60
Замена капиларе

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Јединица
мере

Количина

3

4

кг

1

кг

1

кг

1

кг

1

кг

1

кг

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

Цена по
јединици
мере (без
пдв-а)
5

Укупно
(без пдв-а)
4x5
6
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Замена испаривача
(плочасти или
саћасти) са прањем и
дезинфиковањем
система
Замена вентилатора
10W
Замена вентилатора
16W
Замена вентилатора
25W
Замена сушача
Замена гуме врата
Замена шарки
Замена браве
Замена компресора

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
Укупно ( 1 до 20) без пдв-а
пдв
Укупно са пдв-ом

1.4 Збирна табела трошкова одржавања расхладних група

ред.бр.
1.

2.

3.

4.

Опис услуге
Цена одржавања расхладних
агрегата централне
климатизације и
вентилације(цена из тачке
1.1.)
Цена редовног одржавања
клима уређаја (цене из тачке
1.2.3.)
Поправка/интервенција са
уградњом резервних делова и
потрошног материјала (цене
из тачке 1.2.4.)
Цена одржавања фрижидера и
замрзивача (цена из табеле
1.3.3.)

Цена без пдв-а

ПДВ

Цена са пдв-ом

Укупно

рок плаћања: ________________
време одазива: ________________
рок важења понуде:_______________
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Партија бр.2. Редовно одржавање и поправка лифтова
4.1. Списак лифтова у установи
ред.бр.

Количина

1.
2.

Врста
лифта
Малотеретни
Особни

3.

Болнички

4

4.
5.

Особни
Болнички

6.

Хидраулични

7.
8.

Електро
дизалица
Хидраулични

Носивост

Број станица

100кг
1600кг

4
4

450кг

4

1
1

GМ 2404
F-6532
FB-619093
RM-4627
FS-3319

300кг
300кг

4
4

1

FH-115

300кг

2

1

121

500кг

2

1

60353

650кг

3

1
1

Ознака

Произвођач
Раде Кончар
Раде Кончар
Раде Кончар
Раде Кончар
Раде Кончар
Триплеx YУ
лифт
Триплеx YУ
лифт
Лифт-Монт

4.2. Редовно одржавање и поправка лифтова у установи
4.2.1. Месечни преглед лифтова
Опис послова:
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У машинској кућици лифта:
- прегледати осигураче главног вода,
- прегледати осигураче на групи за управљање,
- прегледати електромотор, лежајеве, зазор и мазајући прстен и вентилатор,
- прегледати исправност ужета у каналима погонске ужетњаче,
- прегледати ниво уља у резервоару погонског агрегата,
- очистити погонски агрегат,
- очистити под машинске кућице,
- прегледати исправност расвете машинске кућице
- прегледати исправност закључавања лифт кућице
У возном окну:
- прегледати исправност рада крајњих прекидача,
- прегледати исправност рада магнетских прекидача
- прегледати исправност и затегнутост носеће ужади и ужета регулатора брзине, те по
потреби подесити,
- прегледати исправност одбојника,
- прегледати исправност пратећег кабла,
- прегледати исправност кабинских врата,
- прегледати исправност дугмета `СТОЈ`,
- прегледати исправност аларма,
- прегледати исправност управљања из кабине-сабирања,вожње из станице у станицу у
оба смера,
- прегледа исправност сигнализације и расвете кабине,
- прегледати удубљења односно избочења на предњој страни возног окна у случају да
кабина
нема врата,
- прегледати да ли у јами возног окна има воде или других крупних предмета или
нечистоће,
- прегледати исправност фото ћелије,
- очистити затезач ужета регулатора брзине,
- подмазати вођице тега и кабине која се подмазује,
- прегледати исправност пригушивача врата-диктатора,
- прегледати да ли има полупаних стакала на вратима и у кабини,
- прегледати исправност позивних кутија и сигнализације.
*- Приликом месечног прегледа свих лифтова , извођач радова је дужан да свој долазак
најави 24х раније Техничкој служби , како би приликом обављања прегледа био присутан
додељени мајстор - преDCтавник наручиоца.
*- По завршеном месечном прегледу лифтова , извођач радова је дужан да сачини три
примерка извештаја о стању исправности лифтова, уоченим недостатцима , предлозима за
побољшање сигурности и безбедности , итд.
*- На свим лифтовима залепити налепницу са датумом издавања потврде о
исправности.
ред.
бр.
1
1.

Активност

Јединица
мере

Количина

Цена по
јединици мере
(без пдв-а)
5

2
3
4
Месечни преглед
ком
11
лифтова
Укупно на годишњем нивоу (6x12) (без пдв-а)

Укупно ( без пдва)
4x5
6

ПДВ
Укупно на годишњем нивоу (6x12) (са пдв-ом)
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4.2.2. Технички преглед лифтова
Опис послова:
Правилник о прегледу лифтова у употреби (Сл.гласник РС бр.15/17) а према: СРПС ЕН 8120:2015 - безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова - лифтови за превоз лица
и терета - део 20:лифтови за превоз лица и терета са пратиоцем.
Цена по
Јединица
јединици мере Укупно ( без пдв-а)
ред.бр.
Активност
Количина
мере
(сви лифтови)
4x5
(без пдв-а)
1
2
3
4
5
6
1.
Техчки преглед
ком
1
лифтова
Укупно (без пдв-а)
ПДВ
Укупно (са пдв-ом)
4.2.3. Хитне интервенције по позиву наручиоца
Опис послова:
Отклањање утврђених недостатака. Замена неисправних и оштећених елемената лифта и
поправка, хитна интервенција.
*- Доставити ценовник резервних делова
Цена по јединици мере (без
ред.бр.
Активност
Јединица мере
пдв-а)
1
2
3
4
1.
Хитне интервенције
радни сат
по позиву наручиоца
Укупно (без пдв-а)
ПДВ
Укупно (са пдв-ом)
Збирна табела за партију 4.
ред.бр. Позиција
1.
Укупно на годишњем нивоу -Месечно
одржавање лифтова
2.
Технички преглед лифтова
3.
Хитне интервенције по позиву
наручиоца
Укупно (без пдв-а)
ПДВ
Укупно (са пдв-ом)
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Време одазива:
Рок извршења услуге
Рок за решавање рекламација
Гарантни период за извршене услуге:
Гарантни период за уграђене делове:

Укупно (без пдв-а)

рок плаћања: ________________
време одазива: ________________
рок важења понуде:_______________
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Партија 3. Поправка механичких склопова, металостругарске услуге, ливење
и пресовање гуме, израда делова од метала и пластике по узорку
Колич
ина

Бр.

Опис активности

Јед.
мере

1

2
Машинска обрада осовине потисне
вентилаторске секције HKG 80 ,
2.20/075КW, HAPPEL Аустрија
Машинска обрада осовине потисне
вентилаторске секције HKG 63
5.50/1.76КW, HAPPEL Аустрија
Замена сета лежајева на осовини
потисне вентилаторске секције HKG 80 ,
2.20/075КW, HAPPEL Аустрија
Замена сета лежајева на осовини
потисне вентилаторске секције HKG 63
5.50/1.76КW, HAPPEL Аустрија
Машинска обрада кућишта вентилатора
потисне вентилаторске секције HKG 80 ,
2.20/075КW, HAPPEL Аустрија
Машинска обрада кућишта вентилатора
потисне вентилаторске секције HKG 63
5.50/1.76КW, HAPPEL Аустрија
Балансирање вентилатора потисне
вентилаторске секције HKG 80 ,
2.20/075КW, HAPPEL Аустрија
Балансирање вентилатора потисне
вентилаторске секције HKG 63
5.50/1.76КW, HAPPEL Аустрија
Замена сета лежајева на осовини
одисног ситема , тип HKGH63,
произвођача HAPPEL Аустрија, 5,50/1,76
КW
Машинска обрада кућишта вентилатора
одисног ситема , тип HKGH63,
произвођача HAPPEL Аустрија, 5,50/1,76
КW
Израда преклопне навртке са коничним
ослањањем 24°, ∅10, М16x1,5
Израда усечног прстена за конусно
седиште 24°, ∅10
Израда прикључка за увртање ∅10, Г1/4"
Израда прикључка за увртање ∅10, Г1/2"
Израда дела од црног лима (поклопац
шахта), дебљине 6мм , пречника 580мм
Израда колена 3/4" Ун 3/4"СН, 90° од
месинга
Израда дела од месинга , прикључак на
компримовани ваздух ∅4,00, Л=129, са
толеранцијом на радном делу комада +/0.05
Израда дела од вученог челика , Л=65 ,
са М12x1,75- 6Г
Израда дела од вученог челика ∅34,00,
М24x3-6Х

3

4

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.
ком.

1
1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Цена по
ј.м
(без пдва)
5

Укупно
4x5
6
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20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Израда дела од пластике (узорак) за
ком.
1
литокласт
Израда дела од метала (узорак) за
ком.
1
Маqует растатт, 3110444
Машиснка обрада худрауличног клипа
ком.
1
Маqует растатт, 3110444
Израда прикључка цеви 1“ на цев Ø80
ком.
1
Израда осовине напојних пумпе , по
ком.
1
димензијама /узорку
Ремонт радног кола напојних пумпи , са
расклапањем, израдом делова од метала
ком.
1
по димензијама/узорку , склапањем и
функционалном пробом
Израда дела од гуме (узорак), гумени
ком.
1
дихтунзи , оринзи
Спајање металних делова са гумом
ком.
1
процесом вулканизације (по узорку)
Израда гуме стабилизатора (узорак)
ком.
1
Израда пластичних прихватних плоча
ком.
1
(пластичне вођице за затварање врата)
Израда доње гуме за врата
ком.
1
Преправка и уградња делова од метала,
радни
на лицу места, уз ситан потрошан
1
сат
материјал
Преправка и уградња делова од
радни
пластике/гуме , на лицу места, уз ситан
1
сат
потрошан материјал
Укупно (без пдв-а)
ПДВ
Укупно (са пдв-ом)

рок плаћања: ________________
време одазива/изласка на терен: ________________
рок за израду дела по узорку:____________________
рок важења понуде:_______________

42/56

Партија 4. Поправка и одржавање аудио визуелне и опреме за контролу
приступа
4.1. Списак опреме
ред.б
р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Врста опреме
Снимачи Hikvision IVS-7216ХQHI-К2/4S
Снимачи Hikvision IVS-7216ХQHI-К2/4S
Снимачи Hikvision IVS-7216ХQHI-К2/4S
Снимачи Hikvision IVS-7216ХQHI-К2/4S
Камера Hikvision DC-2ЦЕ19D3T-IТ3ЗF
Камера Hikvision DC-2ЦЕ56D8T-IТ3F
Камера WBL-21S
Камера Hikvision DC-2ЦЕ19D3T-IТ3ЗF
Камера Hikvision DC-2ЦЕ19D3T-IТ3ЗF
Камера Hikvision DC-2ЦЕ19D3T-IТ3ЗF
Камера WBL-24S, Ц28020064А0К
Камера Hikvision DC-2ЦЕ56D8T-IТ3F
Камера Hikvision DC-2ЦЕ56D8T-IТ3F
Камера Hikvision IP
Пегасус PP-6750 уређај за контролу
приступа
Пегасус PUА-370 уређај за контролу
приступа
Пегасус PP-85 уређај за контролу
приступа
Пегасус PP-87 уређај за контролу
приступа
Пегасус PUА-310 уређај за контролу
приступа

Количи
на
1
1
1
1
2
2
3
6
4
5
4
2
5
1

2
4

2
6

21.

Систем приказивања времена
Јединица за централно праћење система
видео надзора GB-BACЕ-3000, са
софтвером IVMS-4200
Јединица за централно праћење система
видео надзора Интел G3930 са софтвером
IVMS-4200
Уређај за бежично повезивање пунктова
система видео надзора Микротик SHTG5HPАCD-SА

1

24.

Хируршки
блок/Интерно/Пнеумофтизиоло
гија/Неурологија/ РТГ

5

Разглас за прозивање пацијаната

23.

Хируршки блок- Ламела А
Хируршки блок- Ламела Ц
Управа
Патологија
Хируршки блок -Ламела А
Хируршки блок -Ламела Б
Хируршки лок- Ламела Ц
Управа-Неурологија/Грудно
Круг
Патологија
Хируршки блок - Ламела 7
Интерно
Управа/део круга око објекта
Главна портирница

3

20.

22.

Место уградње

Хируршки
блок/РТГ/Пнеумофтизиологија
Хируршки блок

2

Главна портирница/Хируршки
блок

1

Шеф Обезбеђења

4

Главна портирница / Хируршки
блок/Шеф
Обезбеђења/Патологија

4.2 Месечно одржавање
Опис послова:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Техничку, функционалну и визуелну проверу исправности опреме система видео
надзора.
Кадрирање и изоштравање слике
Физичко чишћење објектива камере
По потреби замену неисправних резервних делова и прибора, чији је узрок квара
дотрајалост.
Одржавање снимача („апдејтовање“) актуелним решењима из безбедносних разлога
Одржавање и замена хард дискова, „ДВР“-а, каблова, конектора и напајања камера
Одржавање спојног пута „ИП“ камере до прикључног места примарне мреже наручиоца
Подешавање времена система за приказивање времена
Техничку , функционалну и визуелну проверу исправности опреме за контролу
приступа
Техничку , функционалну и визуелну проверу исправности опреме за разглас

*- Приликом месечног прегледа свих елемената система видео надзора, контроле приступа ,
разгласа и система за приказ времена, сачинити извештај у три примерка о стању
исправности, заусзетости хард дискова снимача, итд., уоченим неипсравностима , потребом за
заменом дотрајалих компоненти , предлозима за унапређење система
*- Месечни преглед се врши у датумском периоду 01.-05. , у времену од 09-14х
*- У току трајања уговорне обавезе урадити техничку документацију за "Пројекат система
техничке заштите" и то за део који се односи на систем видео надзора, систем контроле
приступа и противпровални систем
ред.
бр.
1
1.

Активност
2
Месечно одржавање
опреме за видео
надзор, контролу
приступа (опрема из
табеле 6.1)

Јединица
мере

Количина

3

4

ком

Цена по
јединици мере
(без пдв-а)
5

Укупно ( без пдва)
4x5
6

11

Укупно (без пдв-а)
ПДВ
Укупно (са пдв-ом)

4.3. Хитне интервенције по позиву наручиоца
Опис послова:
- Отклањање утврђених недостатака по позиву наручиоца.
- Замена неисправних и оштећених елемената, хитна интервенција.
*- Доставити ценовник резервних делова
ред.бр.

Активност

Јединица мере

1

2
Хитне интервенције
по позиву наручиоца

3
радни сат

1.

Цена по јединици мере (без
пдв-а)
4

Укупно (без пдв-а)
ПДВ
Укупно (са пдв-ом)
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Збирна табела за партију 4.
ред.бр.
1.
2.

Позиција
Месечно одржавање опреме за видео
надзор , контролу приступа
Хитне интервенције по позиву
наручиоца
Укупно (без пдв-а)

Укупно (без пдв-а)

ПДВ
Укупно (са пдв-ом)
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Време одазива:
Рок извршења услуге
Рок за решавање рекламација
Гарантни период за извршене услуге:
Гарантни период за уграђене делове:
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Партија 5. Поправка опреме у Болничкој Кухињи
5.1. Списак опреме
Ред
.бр.
1.

Парни котао кухињски

2.

Парни котао кухињски

3.

Парни котао кухињски

4.

Парни котао кухињски

5.

Парни котао кухињски

6.

Електрични шпорет

7.

Електрични шпорет

8.

Електрични шпорет

9.

Печењара нагибна- кипер

10.

Назив опреме

Конвертомат електрични

12.

Електрична машина за млевење
меса
Универзална кухињска машина

13.

Љуштилица за кромпир

14.

Кутер апарат за пасирање
Вентилатори за извлачење
ваздуха тип:400: 1350 о/мин,
450W, 3000м³/х

11.

15.

Произвођач

Тип

ИГО Љубљана
Раде Кончар
Загреб
Раде Кончар
Загреб
Раде Кончар
Загреб
Раде Кончар
Загреб
Раде Кончар
Загреб
Раде Кончар
Загреб
Раде Кончар
Загреб
Раде Кончар
Загреб
Раде Кончар
Загреб

120Л-1984

Количин
а
1

100Л-1988

1

150Л-1988

1

150Л-1988

1

300Л-1988

1

*

1

1988

1

1988

1

1988

1

1988

1

ИГО Љубљана

1988

1

МИН

1
1

*

1988
10 КГ
МОД.ФП100
2011

S&P

1985

ФП

1
2

5.2. Одржавање опреме у кухињи
Бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Опис активности
2
Замена абразивног слоја љуштилице за
кромпир, FP 100
Замена лежајева љуштилице за кромпир
FP 100
Замена грејача на киперу PKZ
Замена лежајева на вентилатору за
извлачење ваздуха S&P тип: 400
Винкловање електромотора на
вентилатору за извлачење ваздуха S&P,
тип: 400
Замена дугмета на кутеру за пасирање
Замена прекидача на киперу РKZ
Преправка и уградња делова од метала,
на лицу места, уз ситан потрошан
материјал

Јед.
мере

Количин
а

3

4

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.
ком.

1
1

радни
сат

1

Цена по
ј.м
(без
пдв-а)
5

Укупно
4x5
6

46/56

9.

Преправка електро инсталација и
радни
уградња ситног потрошног материјала, на
1
сат
лицу места
Укупно (без пдв-а)
ПДВ
Укупно (са пдв-ом)

рок плаћања: ________________
време одазива/изласка на терен: ________________
рок важења понуде:_______________
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Партија 6. Поправка система улазних рампи, улазних сензорских врата и
осталих електро склопова

Бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Опис активности

Јед.
мере

Количин
а

2
3
4
Замена фолијског тастера на даљинским
ком.
1
управљачима улазних рампи
Замена батерија 3V на даљинским
ком.
2
управљачима улазних рампи
Винкловање електромотора на
ком.
2
сензорским вратима SMIŽ
Замена четкица на електромотору
ком.
1
сензорских врата SMIŽ
Поправка напајања 220/(12/9/5)V
ком.
1
Замена акумулатора за непрекидно
ком.
1
напајање сензорских врата 12V , 16Ах
Винкловање електромотора улазних
ком.
1
рампи 0.8КW, 12V
Замена опруга умиривача за улазне
ком.
2
рампе
Замена лед осветљења руке улазне
ком.
2
рампе
Замена лед бљескалица на стубовима
ком.
2
улазних рампи
Замена релеја HF33Ф/005-1ЗST , 10А,5V,
ком.
2
5 пина 1 пар контакта
Замена релеја Омрон Г5LE-1 5V DC 10А ,
ком.
3
5 пина 1 пар контакта
Замена бистабилног PCB релеја
ком.
1
RT314F12B, 1XU, 12V, 16А, 240R
Поправка исправљача 220/18-20V, 60W,
ком.
1
3А
Поправка исправљача 220/15-20V, 60W,
ком.
1
4А
Замена тастер принт, 6 W АC / 0,35W DC
ком.
1
Замена тастер принт, 20 мА / 30 В DC
ком.
1
Замена аксијалног вентилатора, 12V
ком.
1
69,6м/h 33Db 1,7W 0,145А 3200 О/мин,
Поправка инвертера 12/220V, 200W у
ком.
3
санитетским возилима
Поправка пуњача за електровучно возило
ком.
1
STIM
Поправка инвертера електровучног
ком.
1
возила STIM
Поправка скопова и уградња ситног
радни
1
потрошног материјала, на лицу места
сат
Укупно (без пдв-а)

Цена по
ј.м
(без
пдв-а)
5

Укупно
4x5
6

ПДВ
Укупно (са пдв-ом)
рок плаћања: ________________
време одазива/изласка на терен: ________________
рок за извршење услуге:____________________
рок важења понуде:_______________
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Партија 7. Поправка точкова и гума карета за правоз болесничког веша,
колица за превоз потрошног материјала

Бр.
1
1.
2.

3.

4.

Опис активности

Јед.
мере

Количин
а

2
3
4
Замена точка на контејнерима за веш ,
ком.
14
тип:окретни, L-POEV 201K-SG
Замена точка на контејнерима за веш ,
ком.
14
тип: стабилни, B-POEV 201K-SG
Поправка точкова болесничких кревета ,
тип: Окретни точак за болнички кревет
125мм са алуминијумском основом
ком
20
32×54.Точак од термопластика сива
необележена гума са кугличним
лежајевима
Поправка точкова болесничких кревета ,
тип: Окретни точак за болнички кревет
150мм са алуминијумском основом
ком
20
27,8X96,5. Точак од термопластика сива
необележена гума са кугличним
лежајевима
Укупно (без пдв-а)

Цена по
ј.м
(без
пдв-а)
5

Укупно
4x5
6

ПДВ
Укупно (са пдв-ом)

рок плаћања: ________________
време одазива/изласка на терен: ________________
рок за извршење услуге:____________________
рок важења понуде:_______________
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Партија 8. Редован ремонт (ревизија) и одржавање трафо станица са
кабловским трасама
8.1. Опис услуга
Ремонт, ревизија, замена неисправних делова и одржавање трафостаница у исправном стању
Радови на ревизији, ремонту:
-Провера рада заштите трансформатора (Бухолц релеа и контактног термометра) као и
активирање заштите трансформатора, деловањем Бухолц релеа на искључење ВН главних
растављача снаге трансформатора
-Преглед опреме за уземљење са мерењем отпора уземљења
-По потреби термовизијско снимање електричних инсталација са приказом потенцијално
лоших места, спојева и сл.
-Ревизија и чишћење кабловских завршница ВН и НН развода и изолатора са притезањем
спојних места. ------Детаљно чишћење трафостаница од прашине и паучине
-Контрола заптивености трансформаторских судова, провера свих заптивача са чишћењем
горњих плоча, изолатора и прикључака трансформатора.
-Истакање уља са доњих славина трансформатора, узимање узорака трафо уља за
испитивање, мерења диелектричних пробојности у овлашћеној лабораторији.
-Наливање источеног трафо уља у конзерваторе трансформатора, а по потреби, доливање
новог трафо уља у количини која је потребна.
-Замена силика-гела у сушионицима ваздуха трансформатора по потреби.
-Испитивање заштита на СН и НН постројењу
-Провера рада и чишћење НН прекидача са провером рада полужно опружног погона,
провера рада механизма за укључење – искључење прекидача са притезањем прикључака.
-Остали непоменути радови на ревизији и ремонту трафостаница.
-Састављање и достављање Испитних листова, техничког извештаја и стручног налаза о
извршеном сервису трафостаница.
-Предлог мера за отклањање уочених недостатака
Исључење трафостанице:
Обезбеђивање безнапонског стања у трафо станицама је обавеза извођача радова, али
инвеститор даје сагласност извођечу да упути захтев надлежној филијали Електодистрибуције
за искључење са напона. Термин искључења трафостанице одређује начелник техничке
службе и менаџмент установе у зависности од потреба и могућности а то може то бити и
викенд.
8.2. Списак трафостаница
р.б
Објекат
р

Ознака

Напон , улаз/излаз

Инсталисана снага

1

Хируршки блок

ТС197

10/0,4 кВ

2 x 630 кВА

2

Медицински центар

ТС346

10/0,4 кВ

1 x 400 кВА

8.3. Ревизија (ремонт) трафо станица
Бр.
1
1.
2.
3.

Опис активности

Јед.
мере

2
Ревизија трафо станице Хируршки блок
Ревизија трафо станице Медицински
центар
Радни сат сервисирања, поправке на
лицу места

Количин
а

3
ком.

4
1

ком.

1

Цена по
ј.м
(без
пдв-а)
5

Укупно
4x5
6

радни
1
сат
Укупно (без пдв-а)

ПДВ
Укупно (са пдв-ом)
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Напомена:
Наведене услуге пружају се по позиву наручиоца.
Преглед и испитивање врши се у складу са Законом о заштити од пожара, другим законима и
подзаконским актима који регулишу ову област.
Понуђач-добављач је дужан да о извршеној ревизији, прегледу и испитивању састави и
Наручиоцу изда стручни налаз
Уколико су у стручном налазу констатоване неправилности или било која неусаглашеност са
техничким прописом, понуђач-добављач је дужан да отклони неправилност и изврши поновни
преглед и испитивање по позиву Наручиоца.
Пре одлучивања наручиоца о извођењу радова на исправљању недостатака на захтев
наручиоца је потребно дати спецификацију и цене за потребне радове и резервне делове.
Понуђач-добављач је дужан да се, на писмени позив Наручиоца, одазове:
•
у року од 1 дана од дана пријема позива за преглед и испитивање,
•
у року од 2 дана за све остале услуге везане за исправно функционисање
•
одмах по позиву наручиоца, код интервентних кварова који могу проузроковати велике
материјалне штете имовине и угрозити безбедност запослених.
Понуђач-добављач се обавезује да обезбеди резервне делове и потрошни материјал потребан
за пружање услуге и да исте/и фактурише по набавним ценама из улазног рачуна (без ПДВ)
добављача.
Цена делова мора бити мања или приближна тржишним ценама.
Услуге се уговарају за период од 1 године.
Понуђач-добављач се обавезује да у гарантном периоду обезбеди бесплатно уклањање
рекламација на извршене услуге.
Цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Сат сервисирања се рачуна од тренутка започињања поправке на локацији Наручиоца и
подразумева време утрошено за поправку. Обрачун се врши по започетом сату трајања
услуге, без обзира на број извршилаца.
рок плаћања: ________________
време одазива/изласка на терен: ________________
рок за извршење услуге:____________________
рок важења понуде:_______________
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Партија 9. Оштрење оперативних инструмената, маказа и ножева

Бр.

Опис активности

1

2

Јед.
мере
3

Колич
ина

Цена по ј.м
(без пдв-а)

Укупно
4x5

4

5

6

1.

Оштрење хируршких маказа

ком.

1

2.

Оштрење микрохируршких
инструмената

ком.

1

3.

Оштрење скалпела

ком

1

4.

Оштрење осталих медицинских сечива

ком

1

4.

радн
и
1
сат
Укупно (без пдв-а)

Ситне поправке на оперативним
инструментима

ПДВ
Укупно (са пдв-ом)

*- Инструменти се преузимају сваког петка до 12х у просторијама установе и враћају
најкасније пет дана од дана преизимања
рок плаћања: ________________
време преузимања инструмената: ________________
рок за извршење услуге:____________________
рок важења понуде:_______________
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Партија 10. Одржавање електропнеуматских склопова

Бр.
1

1.

2.

3.

4.

Опис активности

Јед.
мере
3

Колич
ина

2
4
Замена електромагнетног вентила за пару
180°Ц , индиректног дејства са клипом,
притисак : 1 до 12 бар-а, седиште од
нерђајућег челика, прикључак: 1/2-1",
ком
1
материјал тела вентила:месинг,
материјал заптивака: PTFE, типа Burkert
Element 0406 или еквивалент
Замена електромагнетног вентила за пару
150°Ц , индиректног дејства са клипом,
притисак : 0 до 10 бар-а, седиште од
нерђајућег челика, прикључак: 1/2-2",
ком
1
материјал тела вентила:месинг,
материјал заптивака: PTFE, типа Burkert
Element 0407 или еквивалент
Замена електромагнетног вентила са
помоћним серво дејством , за течности и
гасове, опсег притиска: 0.2-16 бар-а,
температура флуида : до 80°Ц, тело
ком
1
вентила: месинг по ДИН ЕН 50930-6,
седиште од нерђајућег челика, заптивни
материјал: NBR, FKM, типа Burkert
Element 6281ЕV или еквивалент
Замена он-офф пнеуматски управљаног
вентила са косим седиштем , Г1/2"-Г 2
1/2", опсег притиска: 0-16 бара,температура флуида : до 180°Ц,
материјал тела вентила:
бронза/нерђајући челик, материјал
ком
1
заптивања: PTFE, контролни медијум :
компримовани ваздух до 6 бар-а, смер
протицања за пару: изнад седишта,
нормално затворен, типа Burkert Element
2100 или еквивалент
Укупно (без пдв-а)

Цена по ј.м
(без пдв-а)

Укупно
4x5

5

6

ПДВ
Укупно (са пдв-ом)

рок плаћања: ________________
рок за извршење услуге:____________________
рок важења понуде:_______________
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Партија 11. Одржавање електро вучног возила СТЕМ

Количин
а

Бр.

Опис активности

Јед.
мере

1

2
Замена батерија на електро вучном
возилу STEM, година производње:2007.,
фабрички број:024, тип батерија: traction
battery,Top traction М10, 40В, 240Аx,
20/4Pz
Редовна техничка контрола
електровучног возила са аспекта
безбедности, уз издавање уверења
Поправка на лицу места, уз утрошак
ситног потрошног материјала, без
уградње резервних делова, по позиву
наручиоца, у објекту установе

3

4

ком

1

ком

1

радни
час

1

1.

2.

3.

Цена по
ј.м
(без
пдв-а)
5

Укупно
4x5
6

Укупно (без пдв-а)
ПДВ
Укупно (са пдв-ом)

рок плаћања: ________________
рок за извршење услуге:____________________
рок важења понуде:_______________
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Партија 12 . Одржавање штампача
Количин
а

Бр.

Опис активности

Јед.
мере

1

2
Поправка штампачаHP 1020, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка штампачаHP 1010, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка штампачаHP 2055, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка штампача HP 2600n уз утрошак
потрошног материјала
Поправка штампачаHP 2055, уз утрошак
ситног потрошног материјала 1102
Поправка штампачаHP 6003, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка штампачаHP M12A,
Поправка штампачаHP desk jet 5740, уз
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаHP2055dn, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка штампачаHP 1000, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка штампачаHP 1200, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка штампачаHP 1005, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка штампачаHP 1006, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка штампачаHP 1132, уз утрошак
ситног потрошног материјала
Поправка фотокопир апарата CANON
2520, редован севис уз замену потрошног
материјала, чишћење уређаја,
калибрација
Поправка штампачаCanon MP 280, уз
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаCanon 1600, уз
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаCanon LBP 2900, уз
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung slM2625, уз
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung 2825, уз
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung 1660, уз
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung 1665, уз
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung 1640, уз
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung ML2010D3,
уз утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung ML 2850D,
уз утрошак ситног потрошног материјала

3

4

kom

1

kom

1

kom

1

1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Цена по
ј.м
(без пдва)

5

Укупно
4x5
6

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

kom

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
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Поправка штампачаSamsung SCX 4726, уз
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung ML 2525, уз
27
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung SCX 4521, уз
28
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампачаSamsung 3205, уз
29
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Xerox phaser 3140, уз
30
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Xerox phaser 4510, уз
31
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Xerox phaser 3052, уз
kom
32
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Xerox phaser 3220dn,
kom
33
уз утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Xerox phaser 3160n,
kom
34
уз утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Lexmark 12016ce, уз
kom
35
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Lexmark E260A-11e,
kom
36
уз утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Lexmark 12C0300, уз
kom
37
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Lexmark X203N, уз
38
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Lexmark 24080CE, уз
39
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Lexmark E310DN, уз
40
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Lexmark E312DN, уз
41
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Lexmark E232, уз
42
kom
утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Epson M200DN, MW,
43
kom
уз утрошак ситног потрошног материјала
Поправка штампача Kyocera TK1110, уз
44
kom
утрошак ситног потрошног материјала
* штампачи се преузимају у установи и после поправке враћају у установу .
Укупно без пдв-а
26

ПДВ
Укупно са пдв-ом

рок плаћања: ________________
рок за извршење услуге:____________________
рок важења понуде:_______________
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