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РЕПУБЛИКАСРБИЈА 
Геронтолошки центар Ниш 
Ул.Радних бригада бр.15 

 
ПОЗИВЗАПОДНОШЕЊЕПОНУДА 

упоступкујавненабавкемалевредности -услуга 
 

 
 Геронтолошки центар Ниш, каонаручилац, 
спроводипоступакјавненабавкемале вредности услуга: „Услуга текућих поправки и 
одржавањамашина у вешерници и кухињи са набавком резервних делова по 
партијама за потребе  Геронтолошког центра Ниш“, на основу Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број672 од16.03.2017. године, редни број јавне 
набавке04/2017, у складу са чланом 39. Закономојавнимнабавкама 
(„СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 124/12). 

Предмет јавне набавке је обликован у више партија: 
1. Услуга текућих поправки и одржавања машина у вешерници са набавком 

резервних делова, 
2. Услуга текућих поправки и одржавања машина у кухињи са набавком 

резервних делова 
 
 Поступакјавненабавкејепоступакприкупљањапонуда. 

 Критеријум за избор најповољније понуде је eкономски најповољнија 
понуда која се утврђује бодовањем:. 

 

1.Понуђена цена резервних делова30пондера. 

2. Понуђена цена норме часа                          35пондера 

3. Гаранција за квалитет извршених услуга         10 пондера 

4. Рок извођења услуга    10пондера 

5. Путни трошкови/по километру                    15пондера 

 

 Неприхватајусепонудесаваријантама. 

 Понуђачједужандапонудусачининасрпскомјезику. 

 Понудатребадасадржисвеелементенаведенеусадржајупонудекојијесаставни
деоконкурснедокументације. 
Неиспуњавањеједногиливишеелеменатаизсадржајапонуде, 
понудучининеисправном. 
 
 Понудасеможепреузети: 

1) наадресинаручиоца: Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада бр.15,  
канцеларија136; 

2) наПорталујавнихнабавки. 

 Понудесеподносеузатворенојковерти, оверенојпечатом, саназнаком: 
„Неотварати – понудазајавнунабавкумалевредностирадова: „Услуга текућих 
поправки и одржавања, машина у вешерници и кухињи са набавком резервних 
делова по партијама за потребе  Геронтолошког центра Ниш“, број 672, редни број 
јавне набавке04/2017“, на адресу: Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада 
бр.15. Наполеђиниковертепонуђачдајесвојупунуадресу, заводниброј, 
имеителефонособезаконтакт. 
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 Неблаговременепонуде – понудеприспелепослероказањиховодостављање, 
бићенеотвореневраћенепонуђачунаконзавршеткапоступкаотварањапонуда, 
саназнакомдасуподнетенеблаговремено, 
анепотпунепонудећебитиоцењенекаонеисправне. 

 

 

 Рок за подношење понуда је 31.03.2017. године до11 часова.  

 Отварање понуда је јавно и обавиће се 31.03.2017. године 
у11:15часова,упросторијамаГеронтолошког центра Ниш,улицаРадних 
бригадаканцеларија140, уприсуствуовлашћенихпредставникапонуђача. 
Овлашћењезаучешћеупоступкуотварањапонудаморабитиоригинализдатоодпонуђача
, сазаводнимбројемподкојимјеиздато, датумомиздавања, 
печатомипотписомодговорноглицапонуђача, 
апредајесепредседникуКомисијезајавнунабавкунепосреднопрепочеткапоступкаотв
арањапонуда. 
 
 
 Наручилацупоступкујавненабавкемалевредностипозиванајмањетрипонуђача
иистовременообјављујепозивзаподношењепонуданаПорталујавнихнабавки, 
аодлукаододелиуговораћеседонетиакојенаучилацприбавионајмањеједнуприхватљи
вупонуду. 

 Рокзадоношењеодлукеододелиуговораје10 (десет) 
данаодданаотварањапонуда.  

 Одлукуододелиуговора, 
саобразложењемиподацимаизИзвештајаостручнојоценипонуда, 
наручилацдостављасвимпонуђачимаурокуод 3 (три) данаодданадоношења, 
препорученомпошиљкомсадоставницом. 

 Наручилацћезакључитиуговоројавнојнабавцисапонуђачемкомеједодељенуго
ворнајкаснијеурокуод 8 (осам) 
данаодданапротекароказаподношењезахтевазазаштитуправа. 

 Захтевзазаштитуправаможедаподнесепонуђач, односнозаинтересованолице, 
ускладусачланом 148. Законаојавнимнабавкама 
(„СлужбенигласникРепубликаСрбије“, број 124/12).  

 ЗахтевзазаштитуправаподносисеРепубличкојкомисијизазаштитуправаупосту
пцимајавнихнабавки, апредајесенаручиоцу.  

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 

60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: 
„Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за 
заштиту права, број јавне набавке04/2017“. 

 Наручилацможедаобуставипоступакјавненабавкеизобјективнихидоказивихра
злогакојисенисумоглипредвидетиумоментупокретањапоступкаикојионемогућавајуд
асезапочетипоступакоконча, односно, 
уследкојихјепресталапотребанаручиоцазапредметномјавномнабавкомзбогчегасене
ћепонављатиутокуистебуџетскегодине, односноунаредних 6 месеци. 
 
 
 
 Особазаконтакт: 
 
                                                                                    Никола Сотировски 
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УПУТСТВОПОНУЂАЧУКАКОДАСАЧИНИПОНУДУ 
зајавнунабавкумалевредностиуслуга: 

„Услуга текућих поправки и одржавањамашина у вешерници и кухињи са набавком 
резервних делова по партијама за потребе  Геронтолошког центра Ниш“ 

 
Реднибројјавненабавке:04/2017 

 
 Понудасеподносиускладусачланом 39. 
Законаојавнимнабавкама("СлужбенигласникРепубликеСрбије" број 
124/12),позивомзаподношењепонудаиконкурсномдокументацијом. 
 

1. ЈЕЗИКПОНУДЕ 

Понудаиосталадокументацијакојасеподносиморајубитинасрпскомјезику.  

2. ОБАВЕЗНАСАДРЖИНАПОНУДЕ 

 Понуђачдостављапонудуускладусаконкурсномдокументацијом, 
позивомзадостављањепонуде, 
Упутствомпонуђачукакодасачинипонудуизахтеванимусловиманаручиоца. 

 Понудузајавнунабавкуможеподнетипонуђачкојииспуњаваобавезнеидодатнеусл
овеускладусачланом 75. и 76. Законаојавнимнабавкама 
("СлужбенигласникРепубликеСрбије" број 124/12).  

А: Обавезниусловизаучешћеупоступкујавненабавкеизчлана 75. Законасу: 

1) Дајепонуђачрегистрованкоднадлежногоргана, 
односноуписануодговарајућирегистар. 

 
2) Дапонуђачињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривичнихделак

аочланорганизованекриминалнегрупе, 
данијеосуђиванзакривичнаделапротивпривреде, 
кривичнаделапротивживотнесредине, кривичноделопримањаилидавањамита, 
кривичноделопреваре. 

 
3) Дапонуђачунијеизреченамеразабранеобављањаделатностикојајепредметја

вненабавке, 
акојајенасназиувремеобјављивањаодноснослањапозивазаподношењепонуда. 

 
4) Дајепонуђачизмириодоспелепорезе, 

доприносеидругејавнедажбинеускладусапрописимаРепубликеСрбијеилистранедрж
авеакоимаседиштенањенојтериторији. 

Доказоиспуњеностиусловаизтач.1)-4): 
 
- Изјавапонуђачаоиспуњеностиобавезнихусловаизчлана 75. 
Законаојавнимнабавкама (Образац 1) 
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5) Дајепонуђачпоштоваообавезекојепроизилазеизважећихпрописаозаштитин
араду, запошљавањуиусловимарада, заштитиживотнесредине. 
 

Доказ: 
-Изјавапонуђачаопоштовањуобавезаизважећихпрописа 

(Образац 2.) 
 
 

Б: Додатни услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона je:  
 

1) Да понуђачикоји конкурише за партију 1. и партију 2поседује сертификате 

ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004и  ISO 18001:2007 ЗА СЕРВИС ОПРЕМЕ. 
 

 Лицеуписаноурегистарпонуђачаниједужнодаприликомподношењапонуд
едоказујеиспуњеностобавезнихуслова.  
 
 Понуђачниједужандадостављадоказекојисујавнодоступнинаинтернетстр
аницаманадлежнихорганауколикоуОбрасцу 1 
наведеинтернетстраницунакојојсутражениподацијавнодоступни. 

1) Средствафинансијскогобезбеђења 

а) Врста 

 
5.1 Оригинал сопствене бланко менице: 

- за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора са 
роком важности 30дана дуже од уговореног рока за коначно 
извршење посла; 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу 10% од 
вредности уговора са роком важности 60 дана дуже од уговореног 
гарантног рока. 

 

б) Начиндостављања 

 
 Оригиналсопственебланкоменице 
задоброизвршењепослаизаотклањањенедостатакаугарантномроку, 
достављајусеприликомзакључењаУговора, 
аумоментуподношењапонудеседостављапопуњенОбразац7. – 
Изјавапонуђачадаћедоставитисредствафинансијскогобезбеђењауслучајудоделеуго
вора. 

 Оригинал сопствене бланко менице 
морајубитипрописнопотписанеиоверене,сакопијомдепокартона, 
овлашћењемзапопунуменицаипотврдоморегистрацијименицасаклаузулом 
„безпротеста“. 

 
  3. ИЗРАДАПОНУДЕ 

ПонудупопунитинаоригиналнимобрасцимаимоделууговоракојисепреузимаодН
аручиоца. 

 Понудасепопуњавачитко, 
некимтехничкимсредствомилиштампанимсловимаручно, 
алинеграфитномилицрвеномоловком. Услучајубилокаквихисправки 
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(бељењаилиподебљавањабројеваилислова), 
потребнојенатомместуставитипечатипарафодговорноглица. 
Уколикопонуђачтаконепоступи, понудаћебитиодбијенакаонеисправна. 

Понуђачможеподнетисамоједнупонуду. 

 

 

 

4.  ПОДНОШЕЊЕПОНУДЕСАПОДИЗВРШИОЦЕМ 

 ПонуђачједужандауОбрасцупонуде – Образац 4, 
наведедалићеизвршењејавненабавкеделимичноповеритиподизвршиоцуидаусвојојп
онудинаведепроценатукупневредностинабавкекојићеповеритиподизвршиоцу, 
акојинеможебитивећиод 50%, 
каоидеопредметанабавкекојићеизвршитипрекоподизвршиоцаиправилапоступањана
ручиоцауслучајудаседоспелапотраживањапреноседиректноподизвршиоцу.  

 Понуђачједужандазаподизвршиоцадоставидоказеоиспуњеностиусловаизчлан
а 75. став 1. тач. 1) до 4) Законаојавнимнабавкама. 

 Понуђачупотпуностиодговаранаручиоцузаизвршењеобавезаизпоступкајавнен
абавке, односнозаизвршењеуговорнихобавеза, безобзиранабројподизвођача. 

5. ЗАЈЕДНИЧКАПОНУДА 

 Услучајуподношењазаједничкепонуде, 
свакипонуђачизгрупепонуђачаморадаиспуниобавезнеусловеизчлана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Законаојавнимнабавкама, адодатнеусловеиспуњавајузаједно, 
сагласночлану 81. Закона. 

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да достави ISO сертификате. 

 Саставнидеозаједничкепонудејеспоразумкојимсепонуђачиизгрупемеђусобно
ипреманаручиоцуобавезујунаизвршењејавненабавке. 

 Понуђачикојиподнесузаједничкупонудуодговарајунеограниченосолидарнопр
еманаручиоцу. 

 Понуђачкојијенаступасамосталнонеможеистовременодаучествујеузаједничк
ојпонудииликаоподизвршилац, 
нитиистолицеможеучествоватиувишезаједничкихпонуда.  

Потписивањемпонудепонуђачсеизјашњавадајеупотпуностиразумеоиприхватио
свеусловеизконкурснедокументације. 

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 Понуђачјеобавезандапонудусаставипремаупутствунаручиоцаи дајеподнесе у 
затворенојковерти, оверенојпечатом, саназнаком„Не отварати – понуда за јавну 
набавку мале вредности радова: „Услуга текућих поправки и одржавања машина у 
вешерници и кухињи са набавком резервних делова по партијама за потребе  
Геронтолошког центра Ниш“,  број672, редни број јавне набавке02/2017, на 
адресу:Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада бр.15. На полеђини коверте 
понуђач даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт. 
  Рокзадостављањепонудаје31.03.2017године, до11часова, 
безобзирананачиннакојисупослате.Понудекојестигнунаручиоцупослерокаодређеног
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заподношењепонудасматраћесенеблаговременим.Неблаговременапонуданећесера
зматративећћенеотворенаузповратницубитивраћенапонуђачу. 

 

7. ОТВАРАЊЕПОНУДА 

 Јавно отварање понуда обавиће се31.03.2017. године у11:15 часова 
упросторијамаГеронтолошки центар Ниш, улица Радних бригада 
бр.15,канцеларија140, уприсуствуовлашћенихпредставникапонуђача. 

 Пуномоћјезаприсуствоиучествовањеупоступкуотварањапонудаподносисепре
дседникуКомисијенепосреднопрепочеткапоступкаотварањапонуда. 
Достављенопуномоћјеморабитиоригинализдатоодпонуђача, 
сазаводнимбројемподкојимјеиздато, датумомиздавања, 
печатомипотписомодговорноглицапонуђача. 

8. ИЗМЕНА, ДОПУНАИОПОЗИВПОНУДЕ 

Урокузаподношењепонудепонуђачможедаизмени, допуниилиопозовесвојупонуду. 
Измена, допунаилиопозивпонудејепуноважноаконаручилацпримидопунупонуде, 
измењенупонудуилиобавештењеоопозивупонудепреистекароказаподношењепонуда
. 

Измена, 
допунаилиопозивпонудесевршинаначинодређензаподношењепонуде.Понудасенемо
жеизменити, допунитиилиопозватинаконистекароказаподношењепонуда. 

 

9. ДОДАТНЕИНФОРМАЦИЈЕИЛИОБЈАШЊЕЊАУВЕЗИСАПРИПРЕМАЊЕМП
ОНУДЕИЛИОБЈАШЊЕЊАКОНКУРСНЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Заинтересованолицеможе, 
уписаномобликутражитиоднаручиоцадодатнеинформацијеилипојашњењаувезисапр
ипремањемпонуде, најкасније 5 (пет) данапреистекароказаподношењепонуде.  

 ЗахтевсеподносинаписарнициГеронтолошког центра Ниш, 
улицаРадних бригада бр.15, узнапомену: „Појашњења / 
додатнеинформацијезајавнунабавку „Услуга текућих поправки и 
одржавањамашина у вешерници и кухињи са набавком резервних делова по 
партијама за потребе  Геронтолошког центра 

Ниш“,реднибројјавненабавке02/2017“или електронским путем (мејлом на 
адресу nikola.sotirovski@gcnis.rs или факсомна број телефона 018/233-173 
радним даном у термину од 07:00 до 15:00 часова) 
 
 Наручилацћезаинтересованомлицуурокуод 3 (три) 
данаодданапријемазахтевапослатиодговоруписаномобликуиистовременотуинформ
ацијуобјавитинаПорталујавнихнабавки . 

 

Тражењедодатнихинформацијаилипојашњења у 
везисаприпремањемпонудетелефономниједозвољено. 
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10. ИЗМЕНАИДОПУНАКОНКУРСНЕДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилацможеубилокоммоменту, 
прекрајњегроказаподношењапонудаизменитиилидопунитиконкурснудокументацију
. 

Изменеилидопунеконурснедокументацијебићедостављенесвимзаинтересован
имлицимазакојанаручилацимасазнањадасуузелаучешћеупредметномпоступкујавне
набавкепреузимањемконкурснедокументације, путемдописа, 
факсаилипутемелектронскепоште, 
аизменеодноснодопунећеистоврменобитиобјављененаПорталујавнихнабавки.Наруч
илацће, уколиконаступеусловиизчлана 63. став 5. Законојавнимнабавкама, 
продужитирокзаподношењепонудаиобјавитиобавештењеопродужењуроканаПортал
ујавнихнабавки. 

 

11. ЦЕНА 

 ЦенасеисказујеудинаримабезПДВ, 
припадајућиПДВизраженпроцентуалноиноминалноудинарима, 
ускладусаЗакономопорезунадодатувредностиукупнуценусаПДВ.  

Ценајефикснаинепроменљивадозавршеткапосла.Ценујепотребноизразитинум
еричкиитекстуално, причему, услучајунесагласности, 
текстуалноизраженаценаимапредностуодносунанумеричкиизраженуцену. 

Наручилацможедаодбијепонудузбогнеуобичајенонискецене. 

НеуобичајенонискаценаусмислуЗаконаојавнимнабавкамајепонуђенаценакојаз
начајноодступауодносунатржишноупоредивуценуиизазивасумњуумогућностизврше
њајавненабавкеускладусапонуђенимусловима. 

Аконаручилацоценидапонудасадржинеуобичајенонискуценузахтеваћеодпонуђ
ачаобразложењесвихњенихсаставнихделовакојесматрајумеродавним, 
усвемупремачлану 92. Закона. 

12. ВАЖНОСТПОНУДЕ 

ПонуђачједужандауОбрасцупонуде – Образац 4. наведерокважењапонуде. 
Понудаморадаважинајмање 30 данаодданаотварањапонуда. 

Услучајудапонуђачнаведекраћирокважењапонуда, 
таквапонудаћебитиодбијена. 

Услучајудапонуђачнепрецизноодредирокважењапонуде (од-до, око, 
оквирноисл) таквапонудаћесесматратинеприхватљивом. 

13. ТРОШКОВИПРИПРЕМАЊАПОНУДЕ 

Трошковеприпремеиподношењапонудесносиискључивопонуђачинеможетраж
итиоднаручиоцанакнадутрошкова. 

  Услучајуобуставепоступкајавненабавкеизразлогакојисунастранинаручиоца, 
наручилацћепонуђачунадокандититрошковеизрадеузоркаилимодела, 
акосуизрађениускладусатехничкимспецификацијаманаручиоцаитрошковеприбавља
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њасредставаобезбеђења, 
подусловомдајепонуђачтражионакнадутихтрошковаусвојојпонуди. 

 

 

  НАКНАДАЗАКОРИШЋЕЊЕПАТЕНАТА 
 
 Накнадузакоришћењепатенатакаоиодговорностзаповредузаштићенихправаинтел
ектуалнесвојинетрећихлицасносипонуђач. 
 
 

14. РОКИНАЧИНПЛАЋАЊА 

 Захтевиупогледуначинаиусловаплаћања, 
каоиевентуалнихспецифичнихзахтевадефинисанисуОбрасцемпонуде – Образацброј 
4. ипонуђениммоделомуговора. 

15. ВАРИЈАНТНАПОНУДА 

Подношењепонудесаваријантаманиједозвољено. 

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

 Критеријум за оцену понуда за Партију 1. је економски најповољнија 
понуда. 

 За утврђивање економски најповољније понуде користиће се следећи 
елементи: 

 

Понуђена цена резервних делова дo 30пондера 

Понуђена цена  норме часа дo 35пондера 

Гаранција за квалитет извршених услуга до 10 пондера 

Рок извођења услуга до 10пондера 

Путни трошкови/по километру до 15 пондера 

 
1.Понуђена цена резервних делова   30пондера 
 

− најнижа понуђена цена – максимални број пондера (30) 

− наредни понуђачи: 
најнижа понуђена ценаx30 
цена понуђача који се бодује 

 
 
 
2. Понуђена цена норме часа  35пондера 
 
 
               -најнижа понуђена  норме часа – максимални број пондера (35 ) 
               -наредни понуђачи: 
 
најнижа понуђена цена норме часа      х 35 
                 цена понуђача који се бодује 
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3.Гаранција за квалитет извршених услуга               10 пондера 
 
 
               -најдужи гарантни рок – максималан број пондера (10) 
               -наредни понуђачи: 
 
  најдужи гарантни рок          х  10   . 
  гаранција понуђача који се бодује 
 
 
4.Рок извођења услуга                     10пондера 
 
 Оцењиваће се по следећој скали:. 
 

- до 24 часа 10пондера 
- преко 24 часа до 3 дана4пондера 
- преко 3 дана                             0пондерa 

 
 
 
5.Путни трошкови по километру15 пондера 
 
  
 
 -понуда са најнижом ценом путних трошкова по километру – максималан 
број пондера  (1 5 ) 
 
 -наредни понуђачи: 
 
  најнижа цена путних трошкова по километру    х 15 
  цена понуђача који се бодује 
 

 

 Критеријум за оцену понуда за Партију 2. је економски најповољнија 
понуда. 

 За утврђивање економски најповољније понуде користиће се следећи 
елементи: 

 

Понуђена цена резервних делова дo 30пондера 

Понуђена цена  норме часа дo 35пондера 

Гаранција за квалитет извршених услуга до 10 пондера 

Рок извођења услуга до 10пондера 
Путни трошкови/по километру до 15 пондера 

 
1.Понуђена цена резервних делова   30 пондера 
 

− најнижа понуђена цена – максимални број пондера (30) 

− наредни понуђачи: 
најнижа понуђена ценаx30 
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цена понуђача који се бодује 
 
 
 
 
 
 
2. Понуђена цена норме часа  35пондера 
 
 
               -најнижа понуђена  норме часа – максимални број пондера (35 ) 
               -наредни понуђачи: 
 
најнижа понуђена цена норме часа      х 35 
                         цена понуђача који се бодује 
 
 
3.Гаранција за квалитет извршених услуга               10 пондера 
 
 
               -најдужи гарантни рок – максималан број пондера (10) 
               -наредни понуђачи: 
 
  најдужи гарантни рок          х  10   . 
  гаранција понуђача који се бодује 
 
 
4.Рок извођења услуга                     10пондера 
 
 Оцењиваће се по следећој скали:. 
 

- до 24 часа                                10пондера 
- преко 24 часа до 3 дана            4пондера 
- преко 3 дана                             0пондерa 

 
 
 
5.Путни трошкови по километру       15 пондера 
 
  
 
 -понуда са најнижом ценом путних трошкова по километру – максималан 
број пондера  (1 5 ) 
 
 -наредни понуђачи: 
 
  најнижа цена путних трошкова по километру    х 15 
  цена понуђача који се бодује 
 
 

 
 
 Уколикопристигневишепонудасаидентичномценом, 
првенствоћеиматипонудакојајепрепредатанаписарницуГеронтолошког центра Ниш, 
ул.Радних бригада бр.15,канцеларија број 144. 
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17. СТРУЧНАОЦЕНА 

 

 Понудаморадасадржисвештојезахтеваноконкурсномдокументацијом. 
Понудаћебитиодбијенакаонеисправнауколикосепослеобављеноготварањапонуда, 
анаконпрегледаистручнеоценеутврдиданеиспуњаваупотпуностисвезахтевеизконкур
снедокументације. 

Докази – 
документацијакојупонуђачтребададоставимогубитидостављениунеоверенојфотокоп
ији (осимонихзакојејеизричитонаведенодаседостављајууоригиналу), 
стимштојепонуђач, чијапонудабудеоцењенакаонајповољнија, дужандаурокуод 5 
(пет) 
данаодданапријемаписаногпозиванаручиоцадоставиоригиналеилифотокопијеовере
неусудуилиопштинизадоказеоиспуњеностиуслованаведенеутач. А. 

 

18. ДОДАТНАОБЈАШЊЕЊА 

 

 Наручилацможе, послеотварањапонуда, 
урокузадоношењеодлукеододелиуговора, 
захтеватидодатнаобјашњењаодпонуђачаивршитиконтролукодпонуђача, 
односноњеговогподизвршиоца. 

 

19. ОДЛУКАОДОДЕЛИУГОВОРА 

 Наручилацћеодлукуододелиуговорадонетиакојеприбавионајмањеједнуприхв
атљивупонуду. 
ОдлукасаобразложењемиподацимаизИзвештајаостручнојоценипонудаћебитидонета
уоквирномрокуод 10 (десет) 
данаодданаотварањапонудаинаручилацћеотомеобавеститисвеучесникеуовомпоступ
куурокуод 3 (три) данаодданадоношењаодлуке, 
препорученомпошиљкомсадоставницом. 

 

20. ЗАКЉУЧЕЊЕУГОВОРА 

Наручилацћезакључитиуговоројавнојнабавцисапонуђачемкомеједодељенуго
вор, најкаснијеурокуод 8 (осам) 
данаодданаистекароказаподношењезахтевазазаштитуправа. 
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Наручилацможедаобуставипоступакјавненабавкеизобјективнихидоказивихра
злогакојисенисумоглипредвидетиумоментупокретањапоступкаикојионемогућавајуд
асезапочетипоступакоконча, односно, 
уследкојихјепресталапотребанаручиоцазапредметномјавномнабавкомзбогчегасене
ћепонављатиутокуистебуџетскегодине, односноунаредних 6 месеци. 

 
 
 
 
 
 

 
 

21. СРЕДСТВАФИНАНСИЈСКОГОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средствафинансијскогобезбеђењадостављанајповољнијипонуђачприликомз
акључењаУговора. Могу бити предвиђена следећа 
средствафинансијскогобезбеђења: 

 
 

Средствафинансијскогобезбеђења 

а) Врста 

 
5.2 Оригинал сопствене бланко менице: 

- за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора са 
роком важности 30дана дуже од уговореног рока за коначно 
извршење посла; 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу 10% од 
вредности уговора са роком важности 60 дана дуже од уговореног 
гарантног рока. 

 

22. ПОВЕРЉИВОСТПОДАТАКА 

 Подацикојепонуђачоправданоозначикаоповерљивебићекоришћенисамоприл
икомпријемапонудеинећебитиобјављиваниприликомотварањапонуда, 
нитиунаставкупоступкаиликасније. 

 Каоповерљивапонуђачможеозначитидокументакојасадржеличнеподатке, 
акојанесадржиниједанјавнирегистариликојанадругиначиннисудоступна, 
каоипословнеподаткекојисупрописимаилиинтернимактимапонуђачаозначеникаопов
ерљиви. 

 Наручилацћекаоповерљиватретиратионадокументакојаудесномгорњемуглув
еликимсловимаимајуисписануреч „ПОВЕРЉИВО“. 

 Наручилацнеодговаразаповерљивостподатакакојинисуозначенинагоренавед
ениначин. 

 Нећесесматратиповерљивимценаиосталиподациизпонудекојисуодзначајазап
рименуелеменатакритеријумаирангирањапонуде. 

 Наручилацћечуватикаопословнутајнуименапонуђачакаоиподнетепонудедоис
текарокапредвиђеногзаотварањепонуда. 

23. ЗАХТЕВЗАЗАШТИТУПРАВА 
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 Захтевзазаштитуправаможедаподнесепонуђач, односнозаинтересованолице, 
ускладусачланом 148. Законаојавнимнабавкама 
(„СлужбенигласникРепубликаСрбије“, број 124/12).  

 ЗахтевзазаштитуправаподносисеРепубличкојкомисијизазаштитуправаупосту
пцимајавнихнабавки, апредајесенаручиоцу.  

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 

60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: 
„Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за 
заштиту права, број јавне набавке 04/2017“. 

 

24. РЕДОСЛЕДСАСТАВЉАЊАДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1. ПопуњенобразацА – Образацпотребнихдоказа-исправа 
(садоказимаоиспуњеностиусловаизчл. 75. и 76. 
Законаојавнимнабавкамаитраженимдоказимаоиспуњеностиусловаизконкурсн
едокументације). 

2. Изјавапонуђачакаодоказоиспуњеностиобавезнихуслова – Образац 1.  

3. Изјавапонуђачаопоштовањуобавезаизважећихпрописа -Образац 2. 

4. Изјавапонуђачакаодоказоиспуњеностиосталихуслова – Образац 3.  

5. Попуњенобразац 4 – Образацпонуде. Рок важења понуде не може бити краћи 
од 30 дана од дана отварања понуда. 
Упутствозапопуњавањеобрасцапонуде: 

- Правнаифизичкалица, којасуусистемуПДВ, 
попуњавајусвепозицијеиколонеОбрасцапонуде; 

- Физичкалица, 
којаплаћајупаушалноутврђенпорезнагодишњемнивоу, 
попуњавајусамопозицијеОбрасцапонудекојиманијепредвиђе
ноисказивањеПДВ 
(изчегасејасновидидајеценабезПДВњиховаконачнацена). 
 

6. Попуњенобразац 5. – Образац лагер листа резервних делова; 

7. Образац 6. – Изјаваонезависнојпонуди; 

8. Образац 7. - 
Изјавапонуђачадаћедоставитисредствафинансијскогобезбеђењауслучајудоде
леуговора; 

9. Образац 8. –Образац трошкова припреме понуде. 

10. ПопуњенМоделуговора. 
Понуђачјеобавезандапопуниипарафирасвакустранумоделауговораинакрајуст
авипотписипечат. 

11.  
 
ЗасвештонијепосебнопрецизираноовомконкурсномдокументацијеважиЗаконоја
внимнабавкама („СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 124/12). 
 
 
 
 
 



17 / 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦА 
ОБРАЗАЦПОТРЕБНИХДОКАЗА – ИСПРАВА 

 
зајавнунабавкумалевредностиуслуга 

 „Услуга текућих поправки и одржавањамашина у вешерници и кухињи са 
набавком резервних делова по партијама за потребе  Геронтолошког центра Ниш“ 

Реднибројјавненабавке:04/2017 
 

Понуђачјеобавезандаузпонудуприложипопуњеновајобразацсадоказимаоиспу
њеностиусловаизчл. 75. и 76. Законаојавнимнабавкама 
(„СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 124/12) 
итраженимдоказимаоиспуњеностиусловаизконкурснедокументације. 
 

Називдокумента Поднето 

ПоуњенОбразац 1 – 
Изјавапонуђачакаодоказоиспуњеностиобавезнихуслова; 

 
да 

 
не 

ПопуњенОбразац 2 – 
Изјавапонуђачаопоштовањуобавезаизважећихпрописа; 
 

 
да 

 
не 

ПопуњенОбразац 3 - 
Изјавапонуђачаоиспуњеностиосталихусловазаучешћеупоступкујавненаба
вке 

 
 

да 

 
 

не 

ПопуњенОбразац 4. –Образацпонуде 
да не 

Попуњен Образац 5. –Образац лагер листа резервних делова  
     да       не 

ПопуњенОбразац 6. – Изјавапонуђачаонезависнојпонуди 
да не 

ПопуњенОбразац 7.- 

Изјавапонуђачадаћедоставитисредствафинансијскогобезбеђењауслучајуд

оделеуговора 

 
да 

 
не 

ПопуњенОбразац 7.- Образац трошкова припреме понуде  

 
да 

 
не 
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Поуњенмоделуговора 
напомена:Понуђачјеобавезандапопуниипарафирасвакустранумоделаугово
раинакрајуставипотписипечат.  
 

Понуђач који конкурише за више партија у обавези је да попуни 
модел уговора за сваку партију посебно. 

 
да 

 
не 

 
 
 

Датум 
 
_____________________ 

Потписовлашћеноглицапонуђача 
 

__________________________ 
 
 
 

М.П. 
 
 

 
Образац 1. 

 
 
 Ускладусачланом 77. став 4. Законаојавнимнабавкама 
(„СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 124/12) 
подпуномматеријалномикривичномодговорношћу, понуђачдајеследећу:  
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
ОИСПУЊЕНОСТИОБАВЕЗНИХУСЛОВА 

 
 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____  

потврђуједаиспуњаваобавезнеусловезаучешћеупоступкујавненабавкемалевредност

иуслуга: „_____________________________________________________________“, 

реднибројјавненабавке04/2017, прописанечланом 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Законаојавнимнабавкама. 

 
 
НАПОМЕНА: 

 Понуђачсеобавезуједабезодлагања, 
писанимпутемобавестинаручиоцаобилокојојпромениувезисаиспуњеношћууслова
изпоступкајавненабавке, којанаступипоследоношењаодлуке, закључењауговора, 
односнотокомважењауговораојавнојнабавциидаједокументујенапрописанначин. 

 Наручилацможепредоношењаодлукеододелиуговорадатражиодпонуђачачи
јајепонудаоцењенакаонајповољнија, 
дадоставинаувидоригиналилиоверенукопијусвихилипојединихдоказаоиспуњенос
тиуслова. 
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 Акопонуђачуостављеномроку, којинеможебитикраћиод 5 (пет) 
дананедоставинаувидоригиналилифотокопијутраженихдоказа, 
наручилацћењеговупонудуодбитикаонеприхватљиву. 
 
 
 
 

Датум 
 

_____________________ 

Потписовлашћеноглицапонуђача 
 

__________________________ 
    

 
М.П. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Образац 2. 
 
 

 
 Ускладусачланом 75. став 2. Законаојавнимнабавкама 
(„СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 124/12) 
подпуномматеријалномикривичномодговорношћу, понуђачдајеследећу:  
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____  

потврђуједајепоштоваообавезекојепроизилазеизважећихпрописаозаштитинараду, 

запошљавањуиусловимарада, заштитиживотнесредине.   

 

 Понуђачизјавудајерадиучествовањаупоступкујавненабавкемалевредностиус

луга: „___________________________________________________“, 

реднибројјавненабавке04/2017. 
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Датум 
 

_____________________ 

Потписовлашћеноглицапонуђача 
 

__________________________ 
 

 
 
 

М.П. 
 
 
 

 
 

Образац 3. 
 

  
 
 Ускладусачланом 77. став 4. Законаојавнимнабавкама 
(„СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 124/12) 
подпуномматеријалномикривичномодговорношћу, понуђачдајеследећу:  
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
ОИСПУЊЕНОСТИОСТАЛИХУСЛОВА 

 
 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____  

потврђуједаиспуњаваусловезаучешћеупоступкујавненабавкемалевредностиуслуга: 

„____________________________________________________________“, 

реднибројјавненабавке ___/2017, 

упогледурасполагањадовољнимфинансијскимкапацитетом, 

пословним,техничкимкадровскимкапацитетом. 

 
НАПОМЕНА: 

 Понуђачсеобавезуједабезодлагања, 
писанимпутемобавестинаручиоцаобилокојојпромениувезисаиспуњеношћууслова
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изпоступкајавненабавке, којанаступипоследоношењаодлуке, закључењауговора, 
односнотокомважењауговораојавнојнабавциидаједокументујенапрописанначин. 

 Наручилацможепредоношењаодлукеододелиуговорадатражиодпонуђачачи
јајепонудаоцењенакаонајповољнија, 
дадоставинаувидоригиналилиоверенукопијусвихилипојединихдоказаоиспуњенос
тиуслова. 

 Акопонуђачуостављеномроку, којинеможебитикраћиод 5 (пет) 
дананедоставинаувидоригиналилифотокопијутраженихдоказа, 
наручилацћењеговупонудуодбитикаонеприхватљиву. 
 
 
 
 
                Датум                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 
______________________                                 _________________________________ 

           
    

 
М.П. 

 
 
 

 
Образац 4. 

ОБРАЗАЦПОНУДЕ 
Зајавнунабавкумалевредностиуслуга 

„__________________________________________________“ 
Реднибројјавненабавке ____/2017 

 

ПОДАЦИОПОНУДИ: 

 
Понудасеподноси (заокружити): 

 
А) СамосталноБ) ПонудасаподизвршиоцемВ) Заједничкапонуда 
 

 
А) Навестиподаткеопонуђачу: 

 
1. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 
_______________________________________________________________, одговорнолице 
(потписникуговора)_________________________________, особазаконтакт 
_________________________, бројтелефона___________________, матичниброј 
___________________, ПИБ ____________, ПДВброј___________, е-маил _______________________, 
рачунпонуђача __________________________. 

ИнтернетстраницаорганизацијенадлежнезарегистрацијупривреднихсубјекатакојаводиЈавнирегиста
рпонуђача _____________________________ . 
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Б) Навестиподаткеоподизвршиоцу/подизвршиоцима 
(уколикопонуђачпонудуподносисаподизвршиоцем/подизвршиоцима: 

 
1. Подизвршилац: _____________________________________________________________, адреса 
__________________________________________, овлашћенолице _________________________, 
бројтелефона ___________ матичниброј ___________________, ПИБ ____________, е-маил 
_______________________ . 

ИнтернетстраницаорганизацијенадлежнезарегистрацијупривреднихсубјекатакојаводиЈавнирегиста
рпонуђача _____________________________ . 

Проценатукупневредностијавненабавкекојићебитиповеренподизвршиоцуизноси ____%. 
Подизвршилацћепредметјавненабавкеизвршитиуделу: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________ . 

 
2. Подизвршилац: ______________________________________________________________, адреса 
__________________________________________, овлашћенолице _________________________, 
бројтелефона, ________________, матичниброј ________________, ПИБ ____________, е-маил 
_______________________ . 

ИнтернетстраницаорганизацијенадлежнезарегистрацијупривреднихсубјекатакојаводиЈавнирегистар
понуђача _____________________________ . 

Проценатукупневредностијавненабавкекојићебитиповеренподизвршиоцуизноси ____%. 
Подизвршилацћепредметјавненабавкеизвршитиуделу: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ . 

 
3. Подизвршилац: _______________________________________________________________, адреса 
__________________________________________, овлашћенолице _________________________, 
бројтелефона ________________матичниброј ___________________, ПИБ ____________, е-маил 
_______________________ . 

ИнтернетстраницаорганизацијенадлежнезарегистрацијупривреднихсубјекатакојаводиЈавнирегиста
рпонуђача _____________________________ . 

Проценатукупневредностијавненабавкекојићебитиповеренподизвршиоцуизноси ____%. 
Подизвршилацћепредметјавненабавкеизвршитиуделу: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценатукупневредностијавненабавке, 
којипонуђачповераваподизвршиоцунеможебитивећиод 50%, 
однсоноакопонуђачповераваизвршењејавненабавкевећембројуподизвршиоца, 
проценатукупневредностикојепонуђачповераваподизвршиоцима (збирнозасвеподизвршиоце) 
неможебитивећиод 50%. 

В) Навестиподаткеосталихучесникаузаједничкојпонуди 
 (уколикосеподносизаједничкапонуда): 

1.  ___________________________________________________________________________, адреса 
____________________________________________матичниброј ___________________, ПИБ 
____________, бројтелефона ___________________, особазаконтакт ___________________ е-маил 
_______________________, овлашћенолице ___________________________________. 

ИнтернетстраницаорганизацијенадлежнезарегистрацијупривреднихсубјекатакојаводиЈавнирегистар
понуђача _____________________________ . 

2. ___________________________________________________________________________, адреса 
____________________________________________матичниброј ___________________, ПИБ 
____________, бројтелефона ___________________, особазаконтакт ___________________ е-маил 
_______________________, овлашћенолице ___________________________________. 

ИнтернетстраницаорганизацијенадлежнезарегистрацијупривреднихсубјекатакојаводиЈавнирегистар
понуђача _____________________________ . 
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3. ___________________________________________________________________________, адреса 
____________________________________________матичниброј ___________________, ПИБ 
____________, бројтелефона ___________________, особазаконтакт ___________________ е-маил 
_______________________, овлашћенолице ___________________________________. 

ИнтернетстраницаорганизацијенадлежнезарегистрацијупривреднихсубјекатакојаводиЈавнирегиста
рпонуђача _____________________________ . 
 

Укупнапонуђенацена резервних деловабезПДВ за 
партију 1 

 
 

Словима 
 
 

ИзносПДВу % 
 
 

ИзносПДВноминално 
 
 

Укупнапонуђенаценарезервних делова саПДВ за 
партију 2 

 
 

Словима 
 
 

Укупна понуђена цена норме часа без ПДВ за 
партију 1 

 

Словима  

Износ ПДВ у %  

Износ ПДВ номинално  

Укупна понуђена цена норме часа са ПДВ за 
партију 2 

 

Словима  

Укупна понуђена цена путних трошкова по 
километру без ПДВ за партију 1 

 

Словима  

Износ ПДВ у % 
 

 

Износ ПДВ номинално  

Укупна понуђена цена путних трошкова по 
километру са ПДВ за партију 2 

 

Словима  

Рок извођења услуга  за партију 1  

Рок извођења услуга  за партију 2  

Гарантни рок за квалитет извршених услуга           
( не може бити краћи од 12 месеци)за 
партију 1 

 

Гарантни рок за квалитет извршених услуга           
( не може бити краћи од 12 месеци) за 
партију 2 

 

Рокважењапонуде: 
(најмање 30 данаодданаотварањапонуде) 
НАПОМЕНА: 
Уколикопонуђачнепрецизноодредирокважењапону
де (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ ислично) 
понудаћесесматратинеприхватљивом 

_____________  дана 

Начинплаћања: Према моделу Уговора 
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                Датум                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 
______________________                                 ________________________________ 

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      ОБРАЗАЦ 5. 
 

ЛАГЕР ЛИСТА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВАЗА ПАРТИЈУ 1 
 

Ред.бр. ОПИС ЈМ Кол. 
Јединична цена без 

ПДВ 
Јединична цена са 

ПДВ 

1. Испусни ЕМ вентил IEV 2“ ком. 1.00     

2. Испусни ЕМ вентил IEV 3“ ком. 1.00     

3. Турбина вентилатора сушаре  RS 10/20 ком.      1.00   

4. Осовина сушаре РС-10 носећа ком.      1.00   

5. Осовина сушаре РС-10 погонска ком.      1.00   

6. Лежај осовине сушаре 204 SKF/UC ком.      1.00   

7. Часовно сушареDIEHL ком.      1.00   

8. Грејач 4000W/220V  ком.      1.00   

9. Грејач 2400W/220V  ком.      1.00   

10. Водни ЕМ вентил 1“CEME ком.      1.00   

11. Платно за ваљак GMP 1600 ком.      1.00   
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12. Молтон платно GMP 1600 EU ком.      1.00   

13. Челична вуна ком.      1.00   

  14. Гума врата ПЦ 40 ком.      1.00   

  15. Гума врата ПЦ 20 ком.      1.00   

  16. Гума врата ПЦ 25 ком.      1.00   

  17. Контактор 16 А ком.      1.00   

  18. Контактор 25 А ком.      1.00   

  19. Контактор 40 А ком.      1.00   

  20. Преусмерни Ако ПС 25 ком.      1.00   

  21. 
Сет за ремонт ПС 25 (2 лагера и 1 
семеринг) ком.      1.00   

  22. Шпулна прашка ком.      1.00   

  23. Нивостат ком.      1.00   

  24. Клинасти каиш 17 х 2015 ком.      1.00   

  25. Клинасти каиш 17 х 1100 ком.      1.00   

  26. Клинасти каиш 13 х 2900 ком.      1.00   

  27. Погонска осовина  Т35 ком.      1.00   

  28. Радна осовина Т35 ком.      1.00   

 29. Водилно коло НТ ком.      1.00   

  30. Водилно коло СТ ком.      1.00   

  31. Комбистат температуре ком.      1.00   

  32. Клинасти каиш 13х1650 ком.      1.00   

  33. Клинасти каиш 13х1600 ком.      1.00   

 
ЛАГЕР ЛИСТА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВАЗА ПАРТИЈУ 2 
 

Ред.бр. ОПИС ЈМ Кол. 
Јединична цена без 

ПДВ 
Јединична цена са 

ПДВ 

   1. Грејач кипера 700 w 220 v ком.      1.00   

   2. Грејач пећнице 2500 w 220 v ком.      1.00   

   3. Грејач пећнице 3000 w 220 v ком. 1.00   

4. Грејач казана 900 w 220 v ком.      1.00   

5. Термостат са предпрекидачем 0-320 0 С ком.      1.00   

6. Прекидач шпорета 16 А ком.      1.00   

7. Плотна 4000 w  220 v ком.      1.00   

8. ДМ Склопка 4-6 А ком.      1.00   

   9. Контактор 25 А ком.   1.00   



26 / 31 
 

 10. 
Дигитални термостат са једном сондом 
(Бета или еквивалент) ком. 1.00   

 11. 
Дигитални термостат са две сонде         
( Бета или еквивалент) ком.      1.00   

 12. Термостат радни до 200 0 С ком.      1.00   

 13. Термостат сигурносни до 240 0 С ком.      1.00   

 14. Гребенаста склопка 25 А ком.      1.00   

 15. 
Перисталтичка пумпа за дозирање 
детерџента ком.      1.00   

 16. Компресор расхладе 12-ца ком.      1.00   

 17. Компресор расхладе 26-ца ком.      1.00   

 
 
ПонуђачједужандадостависертификатеISO 9001:2008 ,ISO14001:2004и  ISO18001:2007 
ЗА СЕРВИС ОПРЕМЕ, а  у случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из 
групе понуђача мора да доставитражене ISO сертификате. 

 

Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност ПДВ-а: дин. 

Укупна вредност изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Словима: 
 

 
Датум:    _______________  Име и презиме овлашћеног лица 
   

  Потпис овлашћеног лица 
 М. П  

 
 
 

 
Образац6. 

 
 

ИЗЈАВАОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 
 
 
 

 Ускладусачланом 26. став 2. Законаојавнимнабавкама 
(„СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 124/12) 
подпуномматеријалномикривичномодговорношћу, понуђачдајеследећу 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____  
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изјављуједапонудуброј ___________ од _______________ 2017. године, 

припремљенунаосновупозивазадостављањепонудезаучешћеупоступкујавненабавке

малевредностиуслуга: „__________________________________________________“, 

реднибројјавненабавке04/2017, подносинезависно, 

бездоговорасадругимпонуђачимаилизаинтересованимлицима. 

 
 
 
                Датум                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 
______________________                                 _________________________________ 
 
 
 

 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Образац7. 

  
 Упоступкујавненабавкемалевредност 
„____________________________________________________“, 
реднибројјавненабавке02/2017, дајесеследећа 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, улица ________________________ број _____ , 
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ОБАВЕЗУЈЕСЕдаћеуслучајудоделеуговорадоставитисредствофинансијскогобезбеђе

њапредвиђенаумоделууговора. 

 

 

 
 
                Датум                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 
______________________                                 _________________________________ 
 
 
 

 
 

М.П. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Образац 8. 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

 
Приликом припремања понуде за јавну набавку услуга , број 04/2017 као понуђач: 
__________________________________________, из  
______________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће 
трошкове : 
 
 
1.__________________________________________________, _________________ динара 
2.__________________________________________________, _________________ динара 
3.__________________________________________________, _________________ динара 
4.__________________________________________________, _________________ динара 
5.__________________________________________________, _________________ динара 
6.__________________________________________________, _________________ динара 
7 __________________________________________________, _________________ динара 
8 __________________________________________________, _________________ динара 
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У _____________________                                                Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                     М.П.                 ______________________________  
 
 
 
 
Напомене:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да  
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
образац. Достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УГОВОР 
 
УГОВОРНЕСТРАНЕ: 
 

1. Геротолошки центариз Ниша, улица Радних бригада бр.15, 
когазаступав.д.директораДраган Милетић (удаљемтексту: корисник 
услуге), с једне стране и 

 
2. __________________________________из ____________, улица 

_________________________, когазаступадиректор 
_______________________________ 

 
(удаљемтексту: давалац услуге) 

 
 
ПРЕДМЕТУГОВОРА:Услуга текућих поправки и одржавања машина у 
______________________________   са набавком резервних делова за потребе  
Геронтолошког центра НишУговорнестранесагласноконстатују: 

- дајенаручилац, спровеопоступакјавненабавкеуслугамалевредности, 
извршиоизборпонудесанајнижом понуђеном ценомидонеоОдлукуододели 
уговораброј ______ од _______, наосновукојеседаваоцу 
услугедодељујеовајуговорчијијепредметреализацијауслуга 
______________________________________________________. 

- дасеовимуговоромуређујумеђусобнаправаиобавезеуговорнихстрана. 
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Члан 1. 

 

Предмет уговора су услуге текућих поправки и одржавања машина у 
______________________________ са набавком резервних делова за потребе  
Геронтолошког центра Ниш, ул.Радних бригада бр.15 и ближе је одређен 
усвојеном понудом даваоца услуге број________ од _________________ која је дата 
у прилогу и чини саставни део Уговора. 

Ради извршења услуге која је предмет Уговора, давалац услуге се обавезује 
да на захтев корисника услуге пружа услуге из става 1. овог члана а у складу са 
понудом број___________ која је саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

 

Давалац услуге гарантује цену услуга и остале услове утврђене у понуди.                  
Уговорне стране са сагласне да се цене из понуде за одређене услуге не могу 
мењати најмање три месеца од дана закључења уговора.Након три месеца од дана 
закључења уговора цене се могу мењати само  у случају драстичних поремећаја на 
тржишту (раст цена на мало више од 20%; једнократка девалвација у већем износу 
од 10%; раст цена конкретних услуга и резервних делова који су предмет уговора у 
већем износу од 10%). 

 
У случајевима из става 2.овог члана, давалац услуге је дужан да пре 

извршења услуге о томе обавести корисника услуге писмено, а корисник услуга ће 
по извршеној провери писмено обавестити даваоца услуга да ли прихвата или не 
повећање цена. 

У случају прихватања повећања цена , исте ће , од тренутка достављања 
обавештења даваоца услуга важити за даље пружање услуга, без закључивања 
анекса овог Уговора. 

Уколико дође до смањења цена на тржишти давалац услуга прихвата да 
примени ниже цене од уговорене. 

Члан 3. 

 

Уговорена вредност услуга из члана 1.овог уговора за резервне делове 
износи _____________________ динара, за цену норме часа износи 
________________ динара и за путне трошкове по километру износи 
________________ динара. 

У уговорену вредност услуга није урачунат порез на додатну вредност. 
 
 

 
Члан 4. 

 

Давалац услугесе обавезује да врши поправке из члана 1.овог уговорау року 
од ___________ од пријављивања квара. 

 

 

          Члан 5. 

Корисник услуга је дужан да пружене услуге на уобичајен начин прегледа и 
да о видљивим недостацима писмено обавести даваоца услуга. 
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          Члан 6. 

 

Давалац услуге даје кориснику услуге писмену гаранцију у трајању од 
__________ месеци за извршене услуге и уграђене делове. 

 

          Члан 7. 

 

Давалац услуга се обавезује да за извршене услуге испостави фактуру 
одмах а најкасније следећег радног дана после извршене поправке. 

Корисник услуге се обавезује да за исту плати у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре, у противном обавезан је  да плати законску камату сходно 
важећим прописима. 

 

Члан 8. 

Давалац услуге је дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
закључења овог уговора преда наручиоцу оригинал сопствене бланко менице за: 

• гаранцију за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора, 
сароком важности 30 дана дуже од рока за извршење предмета овог 
уговора из члана 2. овог уговора.  

•    Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу 10% од 
вредности уговора са роком важности 60 дана дуже од уговореног 
гарантног рока. 

 

Оригинал сопствена бланко менице из става 1.овог члана мора бити 
прописно потписана и оверене, са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 
меница и потврдом о регистрацији меница са клаузулом „без протеста“. 

 

 

 

Члан9. 

 

Овај уговор се закључује на одређено време , од дана потписивања од 
стране обе уговорне стране до окончања поступка јавне набавке услуга из члана 
1.овог уговора за 2018.годину и избора најповољнијег понуђача, о чему ће давалац 
услуга бити благовремено обавештен. 

 

 

 

Члан 10. 

 

 Овај уговор се може раскинути и пре уговореног рока, у случају 
непоштовања уговорених услова са отказним роком од 30 дана. 

 

Члан11. 
 

 Евентуалне спорове и неспоразуме, у вези овог уговора , уговорне 
стране решаваће споразумно, а ако то није могуће спор ће се решавати 
пред надлежним судом у Нишу. 
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Члан12. 

 

 Овајуговорјесачињену 6 (шест) 
истоветнихпримеракаодкојихсвакауговоренастраназадржавапо 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

 

   За Даваоца Услуге     За Корисника Услуге 
_________________          МП                              МП      ____________________ 

 
 
 
 
 
Понуђач који конкурише за више партија у обавези је да попуни модел уговора 
за сваку партију посебно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


