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Број јавне набавке:  09/2018 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 
 

Ознака из општег речника набавке: ОРН: 14212200 – агрегати 
 
 

Укупан број страна: 36 
 

ИЗМЕНА  БР. 1 - објављена07.06.2018. год. 
Измена се врши у делу конкурсне документације: 
1) Насловна страна,  стр.1 
2) Општи подаци о набавци, стр.3 
3) Врста, техничке карактеристике, кавлитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке (образац 1), стр.5 
4) Упутство понуђачима како да сачине понуду, стр. 16 
 
СВЕ ИЗМЕНЕ СУ ОБЕЛЕЖЕНЕ ЖУТОМ БОЈОМ. 
РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВИШЕ НЕ ВАЖИ! 

 
 
 
 
 

Рок за достављање понуда: закључно са: 14.06.2018.  године, до 10:00 часова. 
 

Датум отварања понуда:  14.06.2018.  године, у  10:10  часова. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Јун 2018. године. 
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На основу чл. 39.ст. 1 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15 у даљем тексту: 

ЗЈН), и члана  6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број 22-1364 од 16.05.2018.и Решења ообразовању комисијебр.22-1365 од 16.05.2018.г.за јавну набавку ЈНМВ  бр. 

09/2018, али и у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, Комисија за јавну набавку објављује: 
 

 
II ИЗМЕЊЕНУ  

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

у поступку  јавну набавке мале вредности – Дизел агрегат 
 

ЈНМВ бр. 09/2018 
 
Садржај конкурсне документације: 
 

Ред.бр ОПИС Страна 

1. Насловна страна 1 

2. Садржај са упутством 2 

3. Општи подаци о јавној набавци 3 

4. Подаци о предмету јавне набавке 4 

5. 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

5-11 

6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова 12-14 

7. Упутство понуђачима како да сачине понуду 15-20 

8. Обрасци који чине саставни део понуде 21 

9. Образац понуде (Образац 1) 22-25 

10. Образац понуде са структуром цене (Образац 2) 26 

11. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 27 

12. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) 28 

13. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона ( Образац 5) 29 

14. Докази о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа (Образац 6) 30 

15. Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – меницу за 
добро извршење посла (Образац 7) 31 

16. Референтна листа (Образац 8) 32 

17. Списaк нajвaжниjих испoручeних дoбaрa пoнуђaчa  (Образац 9) 33 

18. Модел  уговора (Образац 10) 34-36 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:Општа болница Пожаревац  
Адреса:ул.Братства јединства 135, Пожаревац 
Интернет страница:www.obp.rs 
Матични број: 17823485 
ПИБ: 107372295 
Текући рачун: 840-842661-62 Управа за трезор – филијала Пожаревац 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности ускладу са чланом 39.став 1 ЗЈН иу 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.09/2018 су добра – Дизел агрегат 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Контакт: Набавна служба 
Факс: 012/550-585 
e – mail адреса: nabavnabopo@gmail.com 
Сваког радног дана од понедељка до петка у радно време наручиоца од 07:00 до 14:30 часова 
Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом 
сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца 
 
6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда 
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документациједоставити у затвореној коверти или кутији 
на адресу:  
 
Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са назнаком: 
„Понуда за јавну набавку добара  –Дизел агрегат,  ЈНМВ бр. 09/2018, НЕ ОТВАРАТИ “ 
 
Последњи дан рока, односно датуми сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 14.06.2018. године 
до 10.00 часова. 
 
7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у згради управе Опште болнице Пожаревац, ул. 
Братства Јединства 135 у Пожаревацу,  дана 14.06.2018.г. у 10.10 часова. 
Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само овлашћени представници 
понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну 
набавку, могу активно учествовати. 
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и  биће по окончању 
поступка отварања понуда, враћене неотворене  понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у 
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено 
обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет 
страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима 
конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15) дужан  да све  измене и 
допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
У складу са чланом 63.став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације  
или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде,  објавити  на  порталу  јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке: 

 
Предмет јавне набавке бр. 09/2018 су добра–Дизел агрегат 
 
шифра из општег речника набавки: ОРН: 14212200 – агрегати 
 
2. Партије: 
 
Јавна набавка  није обликована по партијама. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

Редни 
број  спецификација/ техничке карактеристике Захтевана вредност  Доказ о испуњености захтеване 

техничке караткеристике 

1 2 3 4 
ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 

1 ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

1.1 Стандарди 
EC декларација о усаглашености са 
директивама: 
2000/14/EC;  2006/42/EC ; 
2006/95/EC  ;  2004/108/EC 

Доставити ЕC декларацију 
произвођача дизел агрегата о 

усаглашености са директивама ЕУ 
1.2 Активна снага (prime режим-приправан рад) 363 kW Фотокопија важећег сертификата 

ISO 9001 од произвођача дизел 
агрегата, за област пројектовања, 
производње, продаје и одржавања 

електроагрегата. 
Каталог произвођача на српском 

језику 

1.3 Активна снага (standby режим-приправан рад) 400 kW 
1.4 Номинална привидна снага (prime режим -трајан рад) 454 kVA 
1.5 Номинална привидна снага (standby режим-приправан рад) 500kVA 
1.6 Напон 400V/230V 
1.7 Фреквенција 50 Hz 

2 ЗАХТЕВ ЗА ПОГОНСКИ ДИЗЕЛ МОТОР 
2.1 Погонски мотор Дизел 

Техничка документација 
произвођача мотора. 

 
За мотор Stage II доставити и  

оверену изјаву произвођача мотора 
сертификат произвођача ( 

ISO9001), 

2.2 Тип Cummins,Perkins или ``одговарајући`` 
2.3 Редни број обртаја 1500 o/мин 
2.4 Запремина мотора од 15.500цм³  до 19.000цм³ 
2.5 Убризгавање Турбо пуњач 
2.6 Број и распоред цилиндара 6-цилиндрични линијски 
2.7 Регулатор броја обртаја мотора Електронски 
2.8 Систем убризгавања ECU Common rail 
2.9 Емисија издувних гасова Stage II 
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3 СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ГРЕЈАЊЕ РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ 
3.1 Тип система за хлађење затворен / 
3.2 Хлађење Водено, афтеркулер / 

3.3 Грејач расхладне течности 230V, 1500W фабрички каталог, сертификат 
квалитета 

4 СИСТЕМ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ 
4.1 Спецификација уља SAE15W40 / 
4.2 Пумпа за замену уља ручна / 
5 СИСТЕМ ЗА СНАБДЕВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ГОРИВА 

5.1 Капацитет разарвоара за гориво Мин 800 литара Технички цртеж произвођача којим 
се доказује могућност демонтаже 

без демонтаже  сета мотор-
генератор и кућишта  на ком су 

приказане све тражене 
карактеристике и опрема 

резервоара 

5.2 Конструкција резервоара 
Интегрисан у шасију касетно демонтажног 
типа дуплозидни са термоизолационом 
испуном мин дебљине 20мм 

5.3 Обавезна опрема резервоара 

Сензор за детекцију цурења горива 
/ Електронска сонда за мерење нивоа 

горива 
Ревизоно окно на резервоару мин 
пречника 250мм, прикључци за везу са 
екстерним резервоаром и одушни 
вентил 

Технички цртеж 

5.4 Пумпа за дотакање горива Ручна Технички каталог 
6 СИСТЕМ ЗА ИЗДУВНЕ ГАСОВЕ 

6.1 Издувни лонац 
са пригушењем буке издувних гасова на 
35dBA израђен од алуминизираног лима 
отпорног на високе температура 

Технички цртеж са назначеном 
позицијом издувног лонца 

6.2 Тип издувног лонца Рефлексионо апсорпциони / 
6.3 Веза дизел мотора и издувног лонца Компезатор дилатација / 
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7 ПОДАЦИ О СИНХРОНОМ ГЕНЕРАТОРУ 
7.1 Конструкција  Jеднолежајни, без четкица, самопобудни 

Технички каталог генератора, 
сертификати произвођача (CE; 

ISO9001), 

7.2 Број полова 4 
7.3 Број фаза 3+N 
7.4 Класа изолације H 
7.5 Степен заштите IP23 
7.6 Корак намотаја Двотрећински 
7.7 Регулација напона AVR 
7.8 Тачност регулације напона 0,50% 
7.9 Заштитни генераторски прекидач 800А, 4 пола са моторним погоном Извод из каталога 

7.10 Независно напајање AVR-a 

Уређај за независно напајање АВР-а са 
помоћним напоном на 12/24V са 
акумулаторске батерије који се претвара 
из DC у AC за олакшано стартовање 
електромоторних потрошача. 

Kаталог уређаја за независно 
напајање 

8 ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМ 
8.1 Тип акумулаторске батерије AGM VRLA или ''одговарајуће'' 

Технички опис акумулатора 8.2 Капацитет акумулаторске батерије 2 x176 Ah 
8.3 Напон акумулаторске батерије 24V 
8.4 Систем за пуњење акумулатора мин  10A, 230V 
9 ШАСИЈА АГРЕГАТА И ЗВУЧНО ИЗОЛОВАНО КУЋИШТЕ ЗА ПРИГУШЕЊЕ БУКЕ 

9.1  Шасија агрегата 

Израђена од поцинкованог челичног 
лима, са антивибрационим уметцима за 
изолацију вибрација сета мотор-
генератора и интегрисаним извлачивим 
дневним резервоаром 

Атeст о цинковању акредитоване 
лабараторије, тип сертификата 
ISO 10474 3 .1В, захтева се да 

мерење буде извршенп 
магнетном методом а свему у 

складу са ЕN ISO 2178 

9.2  Материјал кућишта Поцинковани лим са мин наносом цинка 
од 240 микрона Изјава произвођача агрегата 

9.3  Материјал за пригушење буке Негорив, самогасив Изјава произвођача агрегата 
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9 ШАСИЈА АГРЕГАТА И ЗВУЧНО ИЗОЛОВАНО КУЋИШТЕ ЗА ПРИГУШЕЊЕ БУКЕ 

9.4  Површинска заштита кућишта 
Електростатичко фарбање 
полиуретанском бојом мин.дебљине 
слоја од 80 микрона 

Изјава произвођача агрегата 

9.5 Сервисни приступ кућишта 4 бочна врата и једна чеона за приступ 
генератору и контролном панелу 

Технички цртеж кућишта 
агрегата 

9.6  Качење агрегата Качење у 4 тачке Технички цртеж кућишта и 
технички каталог 

9.7 Максимална дужина 5000 mm 
Технички цртеж агрегата 9.8 Максимална ширина 1700 mm 

9.9 Максимална висина 2250 mm 
10 АУТОМАТСКИ ТРАНСФЕР ПРЕКИДАЧ МРЕЖА/ГЕНЕРАТОР 

10.1 Тип уградње Посебан висећи орман у IP66 изведби са 
уводом каблова са доње стране / 

10.2 Број полова 4 / 

10.3 АТС прекидач мрежа/генератор 800A моторни change over, 4P, за 
аутоматско пребацивање мрежа/агрегат  

фабрички каталог, сертификат 
квалитета 

10.4 Испорука кабла са поставком и повезиванјем 

Бакарни кабел подземни једножилни  
3x150mm2 по свакој фази укупне 
дужине 30м уз то испоручити и 3 
сигнална кабла 5x2,5mm2 дужине 30m 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ број 09/2018  – Дизел агрегат 
 



Страна 9 од 36 
    

11 МИКРОПРОЦЕСОРСКИ КОНТРОНИ СИСТЕМ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА 

11.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контролно управљачки систем за ручно и 
аутоматско стартовање (у случају испада мрежног 
напајања) 

Контролно управљачки систем  мора 
вршити управљање, надзор и заштиту свим 
системима агрегата. Мора имати могућност 
конекције на безични интернет и напредне 
функције праћења, даљинске комуникације 
и контроле путем следећих начина 3G/4G 
GSM/GPRS USB RS232 и RS485 
укључујући активно извештавање о 
алармима као и контролу путем смс/е-маил. 
Могућност праћења и лоцирања путем 
GPS-а. Такође, мора имати интегрисан 
сензор покрета и жироскоп зарад 
спречавања рада агрегата при покрету и 
недозвољеном нагибуМогућност надзора 
свих битних параметара преко wеб СКАДА 
апликације и увида у логове на различитим 
језицима. Могућност приступа историји 
догађаја са последњих мин 100 догађаја. 
Минимално 8+1 бинарних улаза и 4 б 
излаза, минимално 3 аналогна улаза . 
Могућност мерења фреквенције 
генератора/мреже, мерење 
кW/кWh/.Заштита 
генератора(подфреквенција,надфреквенција
,поднапон,пренапон, губитак побуде)  и 
мотора (низак  притисакуља, висока 
температуре мотора, надбрзине, напон 
акумулатора ...) Захтева се да контролер 
има PLC (Прогамабилни логички 
контролер) интегрисан у контролно 
управљачку јединицу. Интегрисан USB 
порт, могућност комуникације са мотором 
путем CAN протокола. Могућност да 

 
 

 
Каталог микро-

процесорског контроног 
модула из ког се може 
утврдити испуњеност 

техничких карактеристика. 
сертификат произвођача ( 

ISO9001), 
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подржава MODBUS/SNMP. Могућност 
мерења укупне потрошње горива и 
минималног и максималног нивоа горива, 
детекцију крађе горива као и управљања 
пумпом за досипање горива у дневни 
резервоар агрегата. Могућност праћења 
пуњења акумулаторске батерије.Опсег 
температуре  од -25°  до 60° Ц. Сви улази и 
излази морају бити програмибилни. 
Очитавање напона и струје мреже и 
генератора по фазама.Контролер мора бити 
у сагласности са EN61326-1 стандардом за 
електромагнетну компатибилност. 
 
 

Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде неће бити 
узете у обзир и одбиће се као неприхватљиве!!! 

 
1.  Квалитет, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:  
1.1. Квалитет мора у потпуности да одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде. 
1.2. Купац је овлашћен да врши контролу исправности производа и квалитет испоручене опреме. 
2.3. Уколико је испоручена опрема не одговарајућег квалитета, продавац се обавезује да исту замени одговарајућом тј. опремом која је захтевана у конкурсној 
документацији. 
 
2. Пуштање и повезивање агрегата: 
2.1.Обавеза понуђача је испорука и постављање агрегата на предвиђено место. 
2.2. Комплет повезивање,  поставка кабла и АТС ормана, дужина енергетског кабла 30м  и сигнални су исте дужине. Пуштање у рад и прекид мреже могућ само викендом и у 
после подневним терминима ради несметаног функционисања  наручиоца. 
 
3.Фабричко Испитивање: 
3.1.Фабричко пријемна испитивања треба да се изведу код Произвођача апарата у присуству два представника Наручиоца  
 
4.Обука: 
4.1.Обука се спроводи код Наручиоца–након  испоруке, и пуштања у рад 
 
5. Испитивање на терену: 
5.1.По приспећу на место испоруке, све компоненте опреме треба прегледати, извршити технички пријем, квантитативни и квалитативни.Опрема треба да буде нова, односно 
да садржи само нове компоненте, да одговарају последњој фази оствареног развоја у области пројектовања, конструкција и материјала, да буде у обиму, карактеристикама и 
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гарантованим техничким параметрима и стандардима у свему према Техничким спецификацијама и понуђеним карактеристикама.. Гориво за обављање испитивања 
обезбеђује Понуђач. Као и 500 лит за прво пуштање у рад на објекту Наручиоца 
Уколико је неки део документције на страном језику потребно је да буде преведен и оверен од стране судског тумача 
 
Захтеване спецификације из табеле потребно је назначити  и у самом каталогу ради бржег прегледа и стручне оцене понуда. 
 
Рок плаћања и начин плаћања: ____________________________ дана ( минимално 45 ,максимално 90 дана) 
Гарантни рок: ______________ месеци (минимум 48 месеци од пријема и пуштања опреме у рад) 
Рок испоруке:_____________ дана ( не дуже од 10 дана од дана закључења уговора односно од писаног захтева Наручиоца за испоруком). 
Рок важења понуде:  ________дана ( минимум 60 - максимум 120данаод дана отварања понуда.)  
Место: ________________________ 
 
Датум:_________________________                                                           М. П                                                                                                                   Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 ____________________________ 
 

НАПОМЕНА: НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО, НА ОСНОВУ ЧЛАНА 93. ЗЈН-А, ДА ОД ПОНУЂАЧА ЗАХТЕВА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, ДРУГА 
ДОКУМЕНТА КОЈА ДОКАЗУЈУ ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА, А КОЈА ЋЕ МУ ПОМОЋИ ПРИ ПРЕГЛЕДУ, ВРЕДНОВАЊУ И 

УПОРЕЂИВАЊУ ПОНУДА ПРИ  ЧЕМУ НЕЋЕ ДОЗВОЛИТИ ПОДНОШЕЊЕ НОВИХ ДОКАЗА КОЈИ БИ ОД НЕОДГОВАРАЈУЋЕ И НЕПРИХВАТЉИВЕ 
ПОНУДЕ НАЧИНИЛИ ОДГОВАРАЈУЋУ И ПРИХВАТЉИВУ
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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 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 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); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (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,  дефинисанеу складу са чл. 76. став 2. Закона, и то:  
 
 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 

1.1.  Услов: Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од упућивања јавног позива за подношење 
понуда . 

1.2.  Услов:   Да је Понуђач  у предходне  3 (три) године (2015,2016,2017) испоручио најмање  3 агрегата, минималне 
снаге која је предмет јавне набавке 500kVA у звучно изолованом кућишту 

1.3. Услов: Да Произвођач поседује сертификат ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 за област сертификације 
пројектовање, производња, продаја и одржавање електроагрегата, 

1.4.  Услов:   Да Произвођач дизел агрегата има овлашћење произвођача мотора за уградњу истих у агрегате. 
1.5. Услов: Да на територији Републике Србије постоји овлашћени сервис од стране произвођача мотора и 

произвођача агрегата за сервисирање и одржавање  
 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
2.1. Услов:  Да понуђач, на дан отварања понуда има (у смислу Закона о раду – Сл.гл. РС.бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 

,75/14,13/2017 - одлука УС и 113/2017) најмање 2 радно ангажована  лица техничке.струке са VII степеном 
стручне спреме. 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 

3.1. Услов:  Да понуђач располаже Уређајем за тестирање ЛОАД БАНК минималне снаге 500kW 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем 
следећих доказа:  

 
1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из Привредног суда. 
2)Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање 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 члана 75. став 1. тачка 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. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4)Услов из члана 75. став 2. Закона -Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 5). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 
 
2.2 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем 
следећих доказа:  

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 

1.1. Услов:  Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од упућивања јавног позива за подношење 
понуда. Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије - Принудна наплата, 
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период,. 

 
1.2. Услов:   Да је понуђач  у предходне  3 (три) године (2015,2016,2017) испоручио најмање  3 агрегата, минималне 

снаге која је предмет јавне набавке 500kVA у звучно изолованом кућишту. Доказ:  Потврду о референтним 
набавкама оверену и потписану од стране Наручиоца ( Образац 8 ), Списaк нajвaжниjих испoручeних дoбaрa 
пoнуђaчa (Образац 9), 

  
1.3. Услов: Да Произвођача поседује сертификат ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 за област сертификације 

пројектовање, производња, продаја и одржавање електроагрегата,Доказ: Фотокопију сертификата ИСО 9001, 
ИСО 14001 и ОХСАС 18001важећих (у моменту отварања понуда) издатих од стране домаћих или страних 
сертификацијских тела/сертификацијских кућа из којих се може утврдити важење истих.Сертификати ( ИСО 
9001,   ИСО 14001 и ОХСАС 18001) треба да буду достављен на српском језику, односно, уколико су издати 
настраном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, овереном од стране 
судског тумача за предметни страни језик. 

 
1.4. Услов: Да Произвођач дизел агрегата има овлашћење произвођача мотора за уградњу истих у агрегате. Доказ: 

Фотокопија Овлашћења произвођача мотора да произвођач може да уграђује моторе у електро агрегате. 
 
1.5. Услов:   Да на територији Републике Србије постоји овлашћени сервис од стране произвођача мотора и 

произвођача агрегата за сервисирање и одржавање.Доказ:Фотокопија Овлашћења произвођача мотора са 
Понуђачем да је овлашћен за одржавање и сервисирање или Уговор са овлашћеним сервисом произвођача 
мотора на територији Републике Србије 
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2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
2.1. Услов:  Да понуђач, на дан отварања понуда има (у смислу Закона о раду – Сл.гл. РС.бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 

,75/14,13/2017 - одлука УС и 113/2017) најмање 2 радно ангажованих лица техничке.струке са VII степеном 
стручне спреме. Доказ: Понуђач доставља сопствену Изјаву, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да располаже траженим кадровским 
капацитетом.фотокопије М образаца, пријаве осигурања и уговора о раду „или други правно основ 
ангажовања у складу са ЗОР-ом у којем случају подноси и одговарајући М образац и пријаву осигурања и за 
то лице.У случају да понуђач нема одговарајући М образац, уз фотокопију наведеног уговора мора поднети 
доказ да је пријаву на обавезно социјално осигурање, односно своје обавезе у вези са наведеним, извршио (ће 
извршити) у складу са чланом 35. став 2. ЗоР, без обзира на основ ангажовања.“ 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 

3.1. Услов:  Да понуђач располаже Уређајем за тестирање ЛОАД БАНК минималне снаге 500kW, Доказ:Попуњена, 
потписана и печатом оверена изјава понуђача о довољном техничком капацитету на сопственом меморандуму 
да понуђач испуњава постављен додатни услов у виду овог дела техничког капацитета, фотокопије пописних 
листи основних средстава са стањем на дан 31.12.2017. године (или накнадно, у случају ванредног пописа),  
заведена, оверена и потписана или уговор о лизингу, уговор о закупу ли другог правног основа располагања 
(овлашћења коришћења) 

 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

 Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 Додатне услове група понуђача испуњава заједно 
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да 

испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 
 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из 

члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – 
Регистар понуђача. 

 
 Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, 

ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у 

писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити 

своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова 

из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику, као и копије сертификата којитреба да буду достављенина српском 
језику, односно, уколико је издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик 
овереном од стране судског тумача`` 
 
2.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ: 

 
2.1. Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан. (Образац 1) 
 
2.2. Образац структуре цене - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан. ( Образац 2) 
 
2.3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 
 
2.4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) 
 
2.5. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Oбразац 5) 
 
2.6. Докази о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (Oбразац 6) 
 
2.7. Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – меницу за добро извршење посла (Образац 
7) 
 
2.8. Меница и менично овлашћење на 5% вредности од вредности понуде (без Пдв-а) за озбиљност понуде за ЈНМВ 
09/2018.  (Образац саставља понуђач) 
 
2.9. Попуњена референта листа ( Образац8) 
 
2.10. Списaк нajвaжниjих испoручeних дoбaрa пoнуђaчa (Образац 9), 
 
2.11. Модел уговора - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан. (Oбразац 10) 
 
2.12. Докази о испуњавању додатних услова. 
 
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у  
конкурсној документацији:   
 
Препорука свим понуђачима је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако да се не 
могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете 
листови или печат у супротном понуда ће бити одбијена. 
Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне 
документације.    
Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.   
Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима, на 
преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације.  
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се 
прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач 
непрецизно одреди рокове, понуда ће бити одбијена. 
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног 
лица понуђача.   
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.  
 
3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:  
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Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са назнаком:  
„Понуда за јавну набавку добара  – Дизел агрегат  ЈНМВ бр. 09/2018, НЕ ОТВАРАТИ “ 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.06.2018.године до 10:00 
часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време 
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана 
и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
4.ПАРТИЈЕ 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за 
подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул. Братства Јединства бр. 
135, 12000 Пожаревацса назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (добара) –Дизел агрегат -  ЈНМВ бр.09/2018. -НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понудеза јавну набавку(добара) – Дизел агрегат -  ЈНМВ бр.09/2018. -НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понудеза јавну набавку(добара) – Дизел агрегат -  ЈНМВ бр.09/2018. -НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку(добара) – Дизел агрегат -  ЈНМВ бр.09/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на 
коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
7. 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 (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду 
подноси 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 понуденаводи 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 поглављуIVконкурсне 
документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6). 
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. 
 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ број 09/2018  – Дизел агрегат 
 



Страна 17 од 36 
    
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о: 
• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем и, 
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у 
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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 
набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је____________(не краћи од 45 дана и не дужи од 90 дана)данаод дана испостављања фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
10.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде минимум 60 – максимум 120 дана од дана отварања понуда 
Понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио рок важења понуде (нпр.: око, од - 
до, оквирно или сл.) или је навео краћи рок важења понуде од оног који је одређен конкурсном документацијом, биће 
одбијена као неприхватљива. 
За понуђача који наведе рок важења понуде већи од прописаног лимита сматраће се да је понудио рок важења понуде 
– 120 дана од дана отварања понуда и исто неће представљати битан недостатак понуде и основ за њено одбијање 
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. 
 
10.3.Захтев у погледу рока испоруке добара: 
Наручилац захтева да опрему која је предмет овог уговора добављач испоручи, инсталира и пусти у раду року не дуже 
од 10 дана од дана закључења уговора на основу овог поступка јавне набавке, односно од писаног захтева наручиоца 
за испоруком. Испорука добара која су предмет ове јавне набавке  подразумева: допремање, истовар, инсталацију и 
пуштање у рад предметне опреме, као и обуку запослених. 
Место испоруке  Општа болница Пожаревац, ул. Братства Јединства 135, Пожаревац. 
 
10.4 Други захтеви 
Понуђач је дужан да понуди искључиво нову и некоришћену опрему која је представљена у тренутно важећим 
каталозима.Наричилац неће прихватити понуде за коришћену, демо или репарирану опрему, као ни за опрему која 
није у текућем производном програму произвођача. 
Уговорне стране су сагласне да приликом испоруке, монтаже и пуштања у рад добара која су предмет овог уговора 
сачине и записник о примопредаји, монтажи и пуштању у употребу добра/основног средства. 
Наручилац захтева да се без додатне надокнаде (уколико постоји потреба на месту испоруке предметне 
опреме/добара која се набављају) постојећа опрема демонтира и поново монтира на за то предвиђено место код 
наручиоца, или упакује и одложи о чему налог даје овлашћено лице наручиоца из уговора који ће бити закључен на 
основу овог поступка јавне набавке. 
 
 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза 
на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 
динарима.  
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12. 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. 
 
13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 
Доказ: Бланко  сопствена  меница,  која  мора  битиевидентирана  у  Регистру  меница  и  овлашћења  Народне банке  
Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –  писмо,  са  назначеним  износом  од 5%  од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је издат  
од  стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу – писму.  Рок  важења  менице  је  30 дана 
дужи од важења понуде. 
Наручилац  ће  уновчити  меницу  дату  уз  понуду  уколико:  
понуђач  након  истека  рока  за  подношење  понуда  повуче, опозове  или  измени  своју понуду;  понуђач  коме  је  
додељенуговор  благовремено  не  потпише  уговор  о  јавној  набавци;понуђач  коме  је  додељен  уговор  не  поднесе 
средствообезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевимаиз  конкурсне  документације.  Уколико  понуђач  
не  доставименицу или менично овлашћење понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
 
Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
Доказ: Обаразац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење посла. 
Понуђач  се обавезује  да  Наручиоцу  приликом  потписивања  Уговора достави:  Бланко  сопствену  меницу  као  
средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у 
висини од 10% од  укупне  вредности  Уговора без ПДВ-а и  са  роком важности  који  је  30  дана  дужи  од  
примопредаје уговорених  добара,  односно трајања гарантног рока  без  примедбе  Наручиоца.  Наручилац  ће 
уновчити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да Понуђач  не  извршава  уговорене  обавезе  у  роковима  
и  на начин  предвиђен  Уговором.  Меница  за  добро  извршењепосла биће на писани захтев враћена Понуђачу у 
року од 30дана  након  извршења  уговорених  обавеза.  Уз  меницу понуђач  је  дужан  да  достави  и  следећа  
документа: Прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење Наручиоцу  за  попуњавање  и  подношење  исте  
менице надлежној  банци у циљу наплате ( менично  овлашћење) ,Фотокопију Картона депонованих потписа (овера 
картонаод  стране  овлашћене  банке  не  може  бити  старија од  7дана  од  дана  који  је  предвиђен  за  потписивање  
уговора) Фотокопију  ОП  обрасца  (  обрасца  са  навођењем  лица влашћених за заступање Понуђача) 
 
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресунаручиоца: Општа болница Пожаревац, ул. 
Братства Јединства бр.135, 12000 Пожаревац, и електронске поште на e-mail nabavnabopo@gmail.comилифаксом 
на број012/550-585сваког радног дана, од понедељка до петка у периоду радног времена наручиоца, од 07:00 до 
14:30 часова,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 
5 дана пре истека рока за подношење понуде. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца 
телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 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.09/2018.”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 
дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 
понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
17.    ВРСТА  КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ     КРИТЕРИЈУМА  НА ОСНОВУ КОЈИХ 
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА 
У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди 
краћи рок испоруке  , а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач који је понудио 
дужи рок плаћања, а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност има понуђач чија је понуда прва 
приспела код наручиоца. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је 
поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
 
20.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица 
сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора 
у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 
права се доставља непосредно, електронском поштом на  
е-mail nabavnabopo@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније тридана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, 
а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 
109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у 
том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 
члана 150. Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је 
дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке. 
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у 
износу од 60.000,00 динара.   
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следећеелементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату 
таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисијаможе да 
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачунадостављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све 
друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена 
печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 
Србије у складу са законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Потписани оверен од стране Наручиоца  уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева 
за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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ОБРАСЦИ  КОЈИ  ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац понуде са структуром цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 5); 
6) Докази о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ( Образац 6)); 
7) Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – меницу за добро извршење посла (Образац 7) 
8) Референтна листа,  ( Образац 8, ) 
9) Списaк нajвaжниjих испoручeних дoбaрa пoнуђaчa (Образац 9) 
9) Модел уговора (Образац 10) 
10) Менично овлашћење  на 5% вредности од вредности понуде (без ПДВ-а) за озбиљност понуде за ЈНМВ 09/2018 
(Образац саставља понуђач)  
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ОБРАЗАЦ  1 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈНМВ број 09/2018  –  Дизел агрегат 
 

1 ) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 
 
 

2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
 

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 
 
 
Датум                                                                                                                                    Потпис овлашћеног лица 

    М. П.  
________________                                                                                                                   __________________ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

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

    М. П.  
_______________                                                                                                                    ___________________ 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а 
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
 
 
 
 
 
 
 
   Датум                                                                                                                                              Потпис овлашћеног лица 

    М. П.  
______________                                                                                                                                 ____________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Дизел агрегат 
 

5.1) Укупна цена  
(без ПДВ-а)  

5.2) Укупна цена 
(са ПДВ-ом)  

5.3) Рок и начин плаћања 

________ минимум 45 а максимум 90 дана  од дана пријема исправне фактуре, на 
основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена примопредаја 
добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

5.4) Рок важења понуде 

________  дана (минимум 60 – максимум 120 дана од дана отварања понуда) 
Понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде или је непрецизно одредио 
рок важења понуде (нпр.: око, од - до, оквирно или сл.) или је навео краћи рок 
важења понуде од оног који је одређен конкурсном документацијом, биће одбијена 
као неприхватљива. 
За понуђача који наведе рок важења понуде већи од прописаног лимита сматраће 
се да је понудио рок важења понуде – 120 дана од дана отварања понуда и исто 
неће представљати битан недостатак понуде и основ за њено одбијање. 
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. 
 

5.5)  Гарантни рок ________  месеци (минимум 48 месеци од пријема и пуштања опреме у рад) 
 

5.6) Рок испоруке 
________  дана ( не дуже од 10 дана од дана закључења уговора односно од 
писаног захтева Наручиоца за испоруком). 
 

 
 
 

М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача: 
                                      _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 2 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 
  

Редни  
број 
партије 

Опис добра Јед. мере Количина Јед. ценабез ПДВ-а  Стопа ПДВ-
а у % 

Јед. ценаса ПДВ-
ом 

Укупно 
без ПДВ-а 

Укупно 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 Дизел агрегат ком. 1        

 
Укупно    

 
Рок плаћања и начин плаћања: ________ дана ( минимално 45 ,максимално 90 дана) 
Гарантни рок: ______________ месеци (минимум 48 месеци од пријема и пуштања опреме у рад) 
Рок испоруке:_____________ дана ( не дуже од 10 дана од дана закључења уговора односно од писаног захтева Наручиоца за испоруком). 
Рок важења понуде:  ________дана ( минимум 60 - максимум 120данаод дана отварања понуда.)  
Остале напомене: 

• Понуђач је дужан да попуни све ставке у табели,  уколико понуђач није понунио све ставке у табели понуда ће бити одбијана као неприхватљива. 
• Табелу потписује и печатом оверава на  крају на месту предвиђеном за печат ипотпис 
• 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 захтеваних техничком  спецификацијом!!!! 
 
Упутство за попуњавање обрасца понуде са структуром  цене: 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колону 5. потребно је уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке 
• У колону 6. потребно је уписати стопу ПДВ-а у процентима 
• У колону 7. потребно је уписати јединичну цену са урачунатим ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке 
• У колону 8. потребно је уписати  укупну цену без ПДВ-а - јединичну цену без ПДВ-а из колоне 5. помножити количином из колоне 4. 
• У колону 9. потребно је уписати укупну цену са урачунатим ПДВ-ом - јединичну цену са ПДВ-ом из колоне 7. помножити са количином из колоне 4. 
• У последњи ред табеле уписати УКУПАН износ: 

 Укупно без ПДВ-а - сабрати све укупне цене без ПДВ-а  
 Укупно износ са ПДВ-ом - сабрати све укупне цене са ПДВ-ом  

 
        Датум                                                                           М.П.                                                                                                                                       Понуђач                                                                                                      
________________________                                                                                                                                                                       ________________________             
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ОБРАЗАЦ  3 
 
 

ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља 
укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели  
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН  износ трошкова припремања понуде:  

 
 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу 
надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 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 структуре цене. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача: 
 
 

_________________________ __________________________ 
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У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________________________ даје 

(назив понуђача), 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавкемале 
вредности ЈНМВ – Дизел агрегат, број 09/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача: 
 
 

_________________________ ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација 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 слмислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 
 
 

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

ИЗЈАВУ 
 
 
Понуђач ______________________________________________________________________ (навести назив понуђача) 
у постпку јавне набавке мале вредности ЈНМВ – Дизел агрегат ,број 09/2018, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П.       Потпис понуђача: 
 
 

_________________________               ___________________________ 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјавa  мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 
 
 

Редни 
број ДОКАЗ Интернет страница на којој је наведени доказ јавно 

доступан односно линк интернет адресе 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
  

13. 
  

14. 
  

15. 
  

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно уколико се захтевани докази достављају а не наводи линк 
интернет адресе 
 
       Датум:                                                                                                                  Потпис овлашћеног лица: 
__________________                                                                                            ___________________________ 
 
 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА - 

МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 
 

И З Ј А В А 
 

ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 
 
 
 
 
 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,да ћемо приликом закључења уговора издати 
Наручиоцу инструменте обезбеђења за испуњење уговорних обавеза за ЈНМВ 09/2018, добра  –Дизел агрегат: 
 

Понуђач  се обавезује  да  Наручиоцу  приликом  потписивања  Уговора достави:  Бланко  сопствену  меницу  
као  средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од  укупне  вредности  Уговора без ПДВ-а и  са  роком важности  који  је  30  дана  
дужи  од  истека важења уговора, односно гарантног рока. Наручилац  ће уновчити  меницу  за  добро  
извршење  посла  у  случају  да Понуђач  не  извршава  уговорене  обавезе  у  роковима  и  на начин  предвиђен  
Уговором.  Меница  за  добро  извршењепосла биће на писани захтев враћена Понуђачу у року од 30 ( тридесет ) 
дана  након  извршења  уговорених  обавеза.  Уз  меницу понуђач  је  дужан  да  достави  и  следећа  документа: 
Прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћењеНаручиоцу  за  попуњавање  и  подношење  исте  
менице надлежној  банци у циљу наплате ( менично  овлашћење) ,Фотокопију Картона депонованих потписа 
(овера картонаод  стране  овлашћене  банке  не  може  бити  старија од  7дана  од  дана  који  је  предвиђен  за  
потписивање  уговора) Фотокопију  ОП  обрасца (  обрасца  са  навођењем  лица влашћених за заступање 
Понуђача) 

 
 
 
 

 
      Датум                                                                    М.П.                                                   Потпис овлашћеног лица 
 
__________________                                                                                                              ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је 
споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА 
 

 
 
 
 
 
Назив  
Референтног  
Наручиоца:     ______________________________________________ 
 
Седиште:         ______________________________________________ 
 
Улица и број : ______________________________________________  
 
Телефон:          ______________________________________________ 
 
Матични број: ______________________________________________ 
 
ПИБ:                 ______________________________________________ 
 
 
У складу са чланом 77 став 2 тачка 2 подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам: 
 
 

П О Т В Р Д У 
 
 
 
Kojoм потврђујемо да је ___________________________________________________ извршио испоруку дизел 
агрегата минималне снаге која је предмет јавне набавке 500kVA у звучно изолованом кућишт. 
 
Потврда се издаје ради учешћа и поступку јавне набавке мале вредности број 09/2018, чији је предмет набавка 
добара - Дизел агрегат. 
 
 
 
 
 
 
 
Место: _______________                                             Наручилац 
 M.P. 
Датум: _______________                                                                                        __________________                                                 
                                                                                                                           (потпис и печат овлашћеног лица) 
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СПИСAК НAJВAЖНИJИХ ИСПOРУЧEНИХ ДOБAРA 
ПOНУЂAЧA 

 
 

 
 
Нajвaжниja испoручeнa дoбрa, a кoja су прeдмeт jaвнe нaбaвкe  у пoслeдњетри гoдине( 2015/2016/2017 гoдинe)  
Рeфeрeнтни Нaручилaц:                 Дaтум (гoдинa):                      Врeднoст дoбaрa у дин:                   Прeдмeт нaбaвкe: 
 
1.__________________________________________________________________________________________________ 

2 .__________________________________________________________________________________________________ 

3.   ____________________________________________________________________________________________ 

4.   ____________________________________________________________________________________________ 

5.   ____________________________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________________________________ 

7 .__________________________________________________________________________________________________ 

8.   _____________________________________________________________________________________________ 

9.   _____________________________________________________________________________________________ 

10.   ____________________________________________________________________________________________ 

 
сa пoтврдaмa Нaручиoцa/Купцa сa листe o прoдaтим дoбримa. 
 
У дoстaвљeним пoтврдaмa издaтим oд стрaнe Нaручиoцa/Купцa мoрa  бити нaзнaчeнo o кojoj сe испoруци 
дoбaрa рaди, у супрoтнoм пoтврдe ћe бити нeприхвaтљивe. 
 
Уз oбaвeзнe пoтврдe, Пoнуђaч мoжe дoстaвити и угoвoрe, рaчунe, извoдe oтвoрeних стaвки, списaк купaцa. 
 
 
НAПOMEНA: У случajу пoтрeбe, oбрaзaц трeбa фoтoкoпирaти, или прилoжити сличaн списaк сa свим пoтрeбним 
eлeмeнтимa. 
 
 
 

          Дaтум                                          Пoнуђaч 
 
________________                                        M.П.                                                               __________________ 

 
 

 
 
*Прилог уз референц листу: Обавезан прилог уз овај образац су Потврде издате од стране купаца  наведених у 
референц листи - Образац 8. 
**Овај образац копирати у потребан број примерака. 
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Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени 
представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 
ДИЗЕЛ  АГРЕГАТ 

 
 
Закључен  између: 
 
1. Опште болнице Пожаревац, из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 135, ПИБ 107372295, матични број 
17823485, број рачуна 840-842661-62 код Управе за трезор, коју заступа в.д. директора др Данко Николић ( у даљем 
тексту: Наручилац )  
 
и 
 
2. ......................................................................... из ….........................................., 
улица..................................................................., ПИБ: ................................... матични број: ........................................., 
текући рачун бр: ………………................................ Назив банке: ..........................................................................., кога 
заступа директор ......................................................................  
(у даљем тексту: Добављач),  
 
 
Основ уговора: 
ЈНМВ Број: 09/2018- Дизел агрегат 
Број и датум одлуке о додели уговора: ________ 
Понуда изабраног понуђача бр. ________ 
 
 

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
1.1. Предмет овог уговора је купопродаја: Дизел агрегата 
1.2. Добављач  се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршити испоруку добара из тачке 1.1. овог уговора, у 
свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и врста добра и према прихваћеној Понуди 
Добављача број ________ од ___________, а Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање по условима 
предвиђеним овим Уговором. (Добављач наступа са подизвођачем ________________________, улица 
_________________ из _________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________.)  
1.3. Саставни део овог уговора је образац понуде са структуром цене Добављача број …................ од .............. 2018. 
године (Прилог бр. 1 уговора).  
1.4. Саставни део овог уговора је образац понуде и образац структуре цене Добављача.  
 

ЧЛАН 2. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
2.1. Укупна вредност уговорених добара исказаног у обрасцу понуде и образцу структуре цене бр. ____________ од 
__________ године  је: ________________________________ динара без Пдв-а,  и 
________________________________  динара са Пдв-ом.  
2.2. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. 

 
ЧЛАН 3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 
3.1. Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од  _______ дана од дана достављања 
фактуре.  
3.2. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава које ће за ту 
намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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ЧЛАН 4. РОК ИСПОРУКЕ И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 
 
4.1. Добављач ће  испоручитатипредметно добро по захтеву Наручиоца, најкасније ____ дана од дана закључења 
уговора односно од подношења писаног захтева Наручиоца за испоруком. 
4.2. Добављач је дужан да изврши  испоруку робе својим возилима, изврши инсталацију и пусти у рад предметно 
добро, као и да изврши обуку запослених за руковање опремом. 
4.3. Место испоруке је Општа болница Пожаревац, ул. Братства јединства 135, Пожаревац. 
4.4. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.  
 

ЧЛАН 5. КВАЛИТЕТ 
 
5.1. Добављач се обавезује да добро које је предмет овог уговора испоручи (преда) Наручиоцу у исправном стању и 
уговореног квалитета. Добро мора бити ново, без икаквих оштећења и производних недостатака и са свом пратећом 
документацијом. 
5.2. Приликом преузимања добра овлашћено лице Наручиоца ће извршити преглед добара. 
5.3. У случају видљивих недостатака на добру или у случају недостављања комплетне пратеће документације, 
Наручилац неће преузети добро, а записник о недостацима добра и/или пратеће  документације  доставиће 
Добављачу. 
5.4. Добављач се обавезује да, по пријему записника о утврђеним недостацима, а најкасније до истека рока за 
испоруку, достави комплетану пратећу документацијом и испоручи (преда) добро у складу са Понудом и овим 
уговором. 
5.5.Уколико недостатак добра утврди након извршене примопредаје (скривени недостаци), Наручилац сачињава 
рекламациони записник који потписује само представник Наручиоца и који се доставља, без одлагања, Добављачу. 
Наручилац  има право да истовремено захтева замену добра, односно испоруку добра које је у складу са уговореним 
квалитетом. 
5.6. Приликом преузимања добра за које се установи да је у свему у складу са Понудом и овим уговором и за које је 
достављена комплетна пратећа документација, сачињава се записник о квалитативном и квантитативном пријему 
добра, који потписују овлашћени представници Наручиоцаи овлашћени представник Добављачу. 
 

ЧЛАН 6. ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА 
 
6.1. На име гаранције да ће све преузете обавезе из овог уговора извршити у целости и на уговорени начин, 
Добављач се обавезује да: 
Наручиоцу  приликом  потписивања  Уговора достави:  Бланко  сопствену  меницу  као  средство обезбеђења за 
добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од  
укупне  вредности  Уговора без ПДВ-а и  са  роком важности  који  је  30  дана  дужи  од  примопредаје уговорених  
добара  без  примедбе  Наручиоца односно истека гарантног рока за прузета добра.  Наручилац  ће уновчити  меницу  
за  добро  извршење  посла  у  случају  да Добављач   не  извршава  уговорене  обавезе  у  роковима  и  на начин  
предвиђен  Уговором.  Меница  за  добро  извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 
дана  након  извршења  уговорених  обавеза, односно истека гарантног рока за прузета добра.  Уз  меницу понуђач  је  
дужан  да  достави  и  следећа  документа: Прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење Наручиоцу  за  
попуњавање  и  подношење  исте  менице надлежној  банци у циљу наплате ( менично  овлашћење) ,Фотокопију 
Картона депонованих потписа (овера картона од  стране  овлашћене  банке  не  може  бити  старија од  7 дана  од  
дана  који  је  предвиђен  за  потписивање  уговора) Фотокопију  ОП  обрасца  ( обрасца  са  навођењем  лица 
влашћених за заступање  Добављача) 

 
ЧЛАН 7.ИЗМЕНЕ  ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 
7.1. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета набавке, с тим да  се  вредност  уговора  може  повећати  максимално  до  5% од  укупне  вредности  
првобитно закљученог  уговора, при чему  укупна вредност повећања  уговора не  може да буде већа од вредности из 
члана 39. став 1. ЗЈН 
 

ЧЛАН 8. РЕКЛАМАЦИЈЕ 
 
8.1.Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Добављач  причини штету Наручиоцу  због  
испоруке добара која не задовољавају прописан квалитет из члана 5.1. Уговора, као и штету коју учини из других 
разлога везаних за реализацију предметне набавке.  
8.2. У случају да Добављач не изврши благовремено испоруку добара из члана 1. Уговора, Наручилац  има право да 
потребну количину уговорених добара набави од другог Добављача, с тим што ће Добављач бити обавезан да 
Наручиоцу надокнади штету у висини  преузете количине добара и цене по којој је Наручилац  исту набавио. 
8.3.Уколико Добављач не плати по позиву купца износ уговорених казни и накнаде штете Наручилац  ће наплатити 
уговорене казне и штету по истеку уговора а у року важења менице.  
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8.4.У случају да и поред угoворених казнених поена понашање Добављача буде такво да угрожава континуирано 
снадбевање Наручиоца  добрима за који је закључен уговор, Наручилац  задржава право раскида уговора и наплате 
менице у износу од 10% од нереализоване вредности утврђене уговором.  
 

ЧЛАН 9. РАСКИД УГОВОРА 
 
9.1. Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 10 (десет) дана. Отказни рок тече од дана писменог 
споразума о раскиду Уговора. 
9.2. У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни 
надокнади штету. 
9.3. Уколико Добављач није у могућности да испоштује уговорени квалитет и рок испоруке, Наручилац задржава 
право раскида уговора и наплате менице у износу од 10% од нереализоване вредности утврђене уговором. 
 

ЧЛАН 10. СПОРОВИ 
 
10.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора, 
уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

 
 

ЧЛАН 11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
 
11.1. Овај уговор производи правно дејствокада се кумулативно испуне следећа два услова: 
- Када уговор потпишу обе уговорне стране, и 
- Када Добављач  Наручиоцу  преда средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.  
11.2. Овај уговор се закључује на период до примопредаје уговорених добара, а производиће правна дејства док траје 
гаранција за појединачно добро. 
 

ЧЛАН 12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
12.1. За све што није прецизирано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима 
(„Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, као и „Службени лист СРЈ“ бр. 31/93 "Сл. лист СЦГ", бр. 
1/2003 - Устaвнa пoвeљa). 
12.2. Уговор је састављен у 6 (шест) примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну. 
 
 
 

Добављач: Наручилац: 
Директор В.Д. Директора 

 Опште болнице Пожаревац 
 Др Данко Николић 

____________________ ____________________ 
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