КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ И
ГРЕЈАЊА У ЗДРАВСТВЕНОЈ АМБУЛАНТИ БР. 3
ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 19/Р/МВ

Укупан број страна: 25

Децембар, 2019. Године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” брoj 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредности број 3804 од 17.12.2019. године –
набавка реконструкције грејања у објектима Дома здравља Лесковац,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку реконструкције топловодне мреже и грејања у
Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац
ЈН број 19/Р/МВ
Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Х

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, рок извршења, место
испоруке добара
Oбразац изјаве о испуњености услова из чл. 75.
и 76. Закона
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.
ст. 2. Закона

Страна
3
4
5
7
9
15
19
21
22
23
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:
Адреса:
Интернет страница:

Дом здравља Лесковац
Светозара Марковића бр. 116
www.dzleskovac.com

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке је реконструкција топловодне мреже и грејања у
Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац.
4. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: Милица Павловић
Е – mail адреса: javnenabavke@dzleskovac.com.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брoj 19/Р/МВ су радови - реконструкција топловодне
мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац
2. Шифра из ОРН:
- 45331100 – радови на инсталацији централног грејања.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

A.

1.

Količina

OPIS RADOVA

Jed.
Mere

R.br.

I
Cena po jed.
mere bez
PDV-a

UKUPNA
CENA bez
PDV-a

INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA
Nabavka, isporuka i montaža čeličnih panelnih
radijatora proizvod "JUGOTERM" Merošina ili
odgovarajući. Radijatore isporučiti obojene,
komplet sa držačima i maskama. Svi priključci
radijatora su DN15 (R1/2"). Na radijatorima su
fabrički ugrađene odzračne slavinice. U
montažu je uračunata kompletna ugradnja
radijatora, zajedno sa izradom veza. Radijatori
su sledećih dimenzija:
TIP 22 visina / dužina

2.

3.

4.

5.

600/800

kom.

3

600/1200
600/1400
600/1600
600/2000

kom.
kom.
kom.
kom.

2
2
13
6

kom.

26

kom.

26

kom.

26

Nabavka, isporuka i montaža radijatorskih
nosača, sledećih dimenzija:
-h=600mm
Nabavka, isporuka i montaža radijatorskih
ventila sa glavom, tipa Caleffi ili odgovarajući.
DN 15 (1/2")
Nabavka, isporuka i montaža radijatorskih
navijaka tipa "Caleffi" ili odgovarajući, sledećih
dimenzija
DN 15 (1/2")
Nabavka, isporuka i montaža čeličnih cevi od
Č.1212, prema SRPS EN 1022:2005, za
razvod tople vode. Izrada konzola, oslonaca i
čvrstih tačaka. Sve prodore horizontalne
cevne mreže kroz zidove uviti talasastim
papirom, zatvoriti ih dvodelnim rozetnama, a u
vertikalne prodore ugraditi čaure od crnih cevi.
Ovom stavkom obuhvaćeni su usponski
vodovi kao i priključci do razvodnih ormarića
prema ordinacijama.
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DN 15 21,3 x 2,0
DN 20 26,9 x 2,3
DN 25 33,7 x 2,6
DN 32 42,4 x 2,6
Za spojni i zaptivni materijal, fitinge, oslonce,
disugas, kiseonik i ostali sitno potrošni
6.
material potreban za ugradnju cevne mreže
uzima se 30% od pozicije 5
Nabavka, isporuka i montaža loptastih ventila
sa ispustom, na mestu odvajanja vertikale
7. sledećih dimenzija:
- DN32 PN6 (R5/4")
Usponske vodove, horizontalnu razvodnu
mrežu, očistiti čeličnim četkama, staklenom
hartijom i antikorozivom. Po završetku čišćenja
kvalitet ove faze rada treba da pregleda
ovlašćeno lice Naručioca i da da pismenu
8.
saglasnost da se usponski vodovi,
horizontalna cevna mreža, konzole i držači
mogu minizirati. Pri drugom premazu ostaviti 2
- 3 mesta površine 0,5 mm2 sa jednim
premazom. Obračun po m.
Nakon miniziranja celokupne cevne mreže,
cevnu mrežu u prizemlju u grejanim
prostorijama (vertikale i veze prema
9. radijatorima u prizemlju) konzole i držače
ofarbati lak farbom otpornom na visoke
temperature sa dva premaza, u boji prema
želji Naručioca. Obračun po m.
Izolacija cevne mreže plamaflex izolacijom u
podstanici i podrumu zgrade (deo mreže koji
prolazi kroz negrejane prostore) kao i izolacija
10. svih vertikala koje idu kroz negrejani hodnični
prostor. Debljina izolacije 0,9 mm prema
normativima za ovu vrstu radova. Obračun će
se vršiti po „m1“.
Nabavka, isporuka i montaža odzračnih lonaca
sa slavinom sa ugrađenim kugla ventilima
11.
DN15 i cevi l=2m, sledećih dimenzija Ф 100,
L=150 mm
Pripremno-završni radovi sa transportom
12. materijala i alata, uzima se 5% od pozicija 112

m
m
m
m

120
40
60
50
0,3

kom.

6

m

270

m

270

m1

100

kom.

4

0,05
UKUPNO:
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II

Kompaktna toplotna podstanica radijatorskog grejanje toplotnog kapaciteta
100 kW, proizvod „Feniks BB“ ili odgovarajući, primar 100/80ºC NP16, sekundar
70/90ºC NP6 i to:
*pločasti izmenjivač toplote rastavljivi: 100Kw, tip EP 05-37-1-EH, proizvod
“Funke” ili odgovarajući, pad pritiska primar/sekundar 4,4/9,0 kPa, priključci
prirubnica DN50 PN16, materijal ploča 1.4404 (AISI 316L)
*“kombi“ ventil: tip: KV 025/8, kvs=8,0 m3/h, PN16, proizvod „Feniks BB“ ili
odgovarajući, nazivni pritisak PN16, povezivanje prirubnice, ventil je usklađen sa
PED-direktivom 97/23/EEC
* elektromotorni pogon ventila: tip EPV 3NK/SS, proizvod „Feniks BB“ ili
odgovarajući, napajanje 24V AC/30 VA, vođenje trotačkasto, max. sila 1000N, max.
hod 20mm, prekidači krajnjih položaja, zaštitna funkcija
* cirkulaciona pumpa frekventno regulisana: proizvod: „Wilo“ ili odgovarajući, tip
Stratos 25/1-12, DN25 PN10 (1 kom.)
* ultrazvučno merilo toplotne energije „Itron“ ili odgovarajući: tip: CF ECHO II
20/2,5, dimenzije DN25, nominalni protok Qp=2,5 m3/h, sa računskom jedinicom,
sondama temperature i komunikacija M-bus
*zaporna armatura i cevna instalacija: primar kuglasta slavina sa krajevima za
zavarivanje DN40 PN16 (2 kom.), proizvod Genebre ili odgovarajući, tip 2035,
sekundar: kuglasta navojna DN505 PN16 (2 kom.), proizvod Herz ili odgovarajući, tip
KV107
*hvatači nečistoća, proizvod Polix ili odgovarajući: primar DN40/16 (1 kom.),
sekundar DN50/PN16 (1 kom.)
*odmuljno – odzračni sud, dimenzije DN80x500mm u kompletu sa odzračnom cevi
i ventilom R1/2”, kao i odmuljnom slavinom R3/4”
*ventil sigurnosni sa oprugom R3/4”, potv=4,0 bar (1 kom.)
*membranska ekspanziona posuda, proizvod ELBI ili odgovarajući, tip ERCE 100,
zapremina 100 lit. ili sl.
*instrumenti za očitavanje temperature i pritiska u primaru i sekundaru, saglasno
tehnološkoj šemi toplane
*reducir pritiska Genebra ili odgovarajući tip 3318 sa manometrom i vodomer za
toplu vodu sve R1/2” , sve na liniji za dopunu
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*mikroprocesorski regulator tip XF5000, proizvod Feniks BB ili odgovarajući sa
sistemskim softverom, napajanje 230 V AC, kućišta za ugradnju u elektroorman, sat
realnog vremena, led indikacija statusa, komunikacija Mbus, RS232/RS485
*operatorski panel mikroprocesorskog regulatora XF-5000, tip XF-OP1,
funkcionalna tastatura za unos i pregled, grafički displej za prikaz merenih i
postavnih vrednosti, ugradnja na elektroorman
*spoljašnji senzor temper., tip STS-1/Pt, proizvod Feniks BB ili odgovarajući, merni
element Pt1000, kom 1
*cevni senzor temperat., tip CTS-1/Pt, proizvod Feniks BB ili odgovarajući, merni
element Pt 1000, dužina pipka 100mm, kom. 2
*senzor relativog pritiska sa hladnjakom i menometarskom slavinom na
sekundaru, napajanje 10 do 33 VDC, opseg 0-16 bara, izlazni signal 4-20mA, tip
SRP-1 ili odgovarajući (2 kom.)
*senzor relativnog pritiska sa hladnjakom i manometarskom slavinom,
napajanje 10 do 33 VDC, opseg 0-10 bara, izlazni signal 4-20mA, tip SRP 2 ili
odgovarajući (1 kom.)
*cevni termostat – granični, proizvod Feniks BB ili odgovarajući, granična vrednost
(90…110ºC) navojni priključak R1/2”, tip reseta ručni, dužđina pipka 120mm, tip
CTG-2 ili odgovarajući
*elektroorman sa ožičenjem na podstanici tip RO-TP1, dimenzije
650x500x210mm, proizvod Feniks BB ili odgovarajući, za smeštaj regulatora, elektro
napajanja cirkulacione pumpe I ostale opreme u polju, koji omogućava bezbedan rad
pumpe i sistema regulacije u svemu prema tehničkim uslovima distributera toplotne
energije JKP “Gradska toplana” Leskovac
NAPOMENA: Podstanica se isporučuje hidro ispitana, propisno obojena i sa
toplotnom izolacijom od kamene vune u oblozi od Al folije
Dovođenje napojnog kabla od elektro ormana kompaktne podstanice I za spoljni
sensor temperature je obaveza Naručioca
Понуђена цена _________ динара без ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА I + II ________________ динара без ПДВ-а

8

IV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке радова - реконструкција грејања на
објектима Дома здравља Лесковац, број 11, испуњава све услове из чл. 75. и
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ________________________________________________ [навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке радова - реконструкција топловодне
мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац, број
19/Р/МВ, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља Лесковца, Светозара Марковића бр.
116, 16000 Лесковца са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова реконструкција грејања на објектима Дома здравља Лесковац за потребе Дома
здравља Лесковац, ЈН брoj 19/Р/МВ - НЕ ОТВАРАТИ”.
Позив за подношење понуда објављен је на порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца 19.12.2019. године
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 27.12.2019. године до 10.00 часова.
Јавно отварање понуда 27.12.2019. године у 10.30 часова у просторијама
одсека за јавне набавке Дома здравља Лесковац (канцеларија 303).
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни
су да поднесу овлашћењe за учешће у поступку отварања понуда.
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.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Дом здравља
Лесковац, ул. Светозара Марковића бр. 116, 16000 Лесковац са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - реконструкција топловодне мреже
и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац, ЈН број
19/Р/МВ - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција топловодне мреже
и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац, ЈН број
19/Р/МВ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - реконструкција топловодне мреже
и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац, ЈН број
19/Р/МВ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција
топловодне мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља
Лесковац, ЈН број 19/Р/МВ - 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.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова.
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.
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7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши у року предвиђеном чл. 4. ст. 2. Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
8.3. Потенцијални понуђач може да обиђе место радова са овлашћеним
представником наручиоца сваког радног рана од 7 – 19 часова.
8.4. Гартнтни рок за извршене радове не може бити краћи од 2 године.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
13

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
10. 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
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, Дом здравља Лесковац ул. Светозара Марковића бр. 116, 16000
Лесковац, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@dzleskovac.com или
факсом на број 016/243-060, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор 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, ЈН број
19/Р/МВ – набавка радова - реконструкција топловодне мреже и грејања у
Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
12. 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.
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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.
13. 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 вршиће се на основу критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
14. КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ КАО НАЈПОВОЉНИЈА ЋЕ БИТИ ИЗАБРАНА ОНА СА КРАЋИМ
РОКОМ ИЗВРШЕЊА РАДОВА, А УКОЛИКО ЈЕ ИСТИ РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
РАДОВА КАО НАЈПОВОЉНИЈА ЋЕ БИТИ ИЗАБРАНА ПОНУДА СА ДУЖИМ
РОКОМ ВАЖЕЊА ПОНУДЕ.
15. 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.
(Х образац изјаве о поштовању из чл.75 ст.2 закона).
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
није другачије одређено.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06,
шифра плаћања: 153 или 253, позив на број подаци о броју или ознаци
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате:
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту, корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 10 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова
- реконструкција топловодне мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3
Дома здравља Лесковац, ЈН бр. 19/Р/МВ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име 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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Пословно име подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. Назив учесника у заједничкој
понуди:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
(ПИБ):
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон,
факс, е-маил :
Овлашћено лице

____________________________
2. Назив учесника у заједничкој
понуди:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број
(ПИБ):
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон,
факс, e-mail :
Овлашћено лице

____________________________
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: јавна набавка радова - реконструкција
топловодне мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља
Лесковац [обавезно попунити образац]

1. Укупна понуђена цена I+II _________________________ динара без ПДВ-а.
2. Рок за извршење радова __________________ дана
3. Рок важења понуде (од 30 до 365 дана) ____________ дана
4. Гарантни рок за извршене радове (не краћи од 2 године) _________ године.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о јавној набавци радова - реконструкција топловодне мреже и
грејања у Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац
Закључен између:
1. __________________________________,мат. бр. __________________,
ПИБ
____________,
текући
рачун
__________________
код
___________________ банке, кога заступа _________________________(у
даљем тексту: понуђач-извршилац), и
2. ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ, Светозара Марковића 116, мат. бр.
17710214, ПИБ 105032470, текући рачун 840-769661-36 код Управе за трезор,
кога заступа директор др Славиша Божић (у даљем тексту: наручилац),
под селећим условима:
Члан 1.
Понуђач-извршилац се обавезује да наручиоцу изврши реконструкцију
грејања у објекту Дома здравља Лесковац сходно техничким карактеристикама
из конкурсне документације, по условима и цени у свему према понуди
понуђача-извршиоца бр. _______од ______________године.
Понуда понуђача-извршиоца чини саставни део уговора.
Члан 2.
Цена за извршене радове из члана 1.
______________ динара.
ПДВ није урачунат у уговорену цену.
Саставни део овог уговора је понуда понуђача.

овог

уговора

износи

Члан 3.
Извођач нема право да повећа уговорену цену у случају поремећаја на
тржишту који се није могао предвидети, који би се догодио у времену од
потписивања уговора до извршења радова.
Члан 4.
Реконструкцију грејања извођач ће извршити у року од ______ дана,
након потписивања уговора.
Продужење рока реконструкције толерише се само у случају више силе.
Реконструкција грејања мора бити идентична квалитету из понуде.
Извођач даје гаранцију за извршене радове ___ године од данан израде.
Члан 5.
За све видљиве недостатке наручилац је дужан писменим путем
обавестити извођача у року од 8 дана од дана извршења реконструкције.
Уколико реконструкција не задовољи уговорени квалитет, извођач је у
обавези да је поново изврши у року од 7 дана.
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Члан 6.
Уколико једна уговорна страна претрпи штету због неуредног испуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране, има право на накнаду тако почињене
штете.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге
уговорне стране, може захтевати раскид уговора.
Члан 7.
Цену за извршену реконструкцију наручилац је дужан да уплати на рачун
понуђача у року предвиђеним чл. 4. ст. 2. Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Члан 8.
На односе који нису уређени овим уговором, сходно ће се примењивати
одредбе закона.
Овај уговор је сачињен у пет истоветних примерака, од којих сваки има
снагу оригинала, па два примерка припадају понуђачу-извршиоцу, а три
наручиоцу.
ЗА ПОНУЂАЧА-ИЗВРШИОЦА
__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА ДИРЕКТОР
__________________________
Др Славиша Божић
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке мале вредности - набавка радова - реконструкција
топловодне мреже и грејања у Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља
Лесковац ЈН број 19/Р/МВ, 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, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач......................................................................................, у поступку јавне
набавке радова - реконструкција топловодне мреже и грејања у
Здравственој амбуланти бр. 3 Дома здравља Лесковац, ЈН бр. 19/Р/МВ
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да
је ималац права интелектуалне својине.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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