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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. ЈН. БР. 24/2013 

 

Назив и адреса наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

ул. Радоја Дакића 6-8, 11070 Нови Београд 

 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Напомена: спроводи се отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке: услуге  набавка Услуга одржавања и поправке-шифра 50000000 

Обликован у две партије: 

1. Сервис централне климатизације у стерилном блоку и 2. Редован сервис сплит система 

   

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Лице за контакт: Весна Павловић, Слободан Столић, Павић Влаховић- тел/факс број 011/2609-869 
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Прилог број 2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.Понуђач  доставља понуду на обрасцу (образац број 5, 5.1./5.2. – образац понуде)  наручиоца  

Понуда и остала документација, која се подноси уз понуду мора да буде на српском језику. 

Део конкурсне документације: тражени сертификати могу се прилагати на енглеском језику. Уколико се 

прилажу на на неком другом страном језику, мора постојати оверен превод. 

2.Понуђач обавезно уписује на обрасцу понуде вредност понуде. Цена треба да буде изражена у 

динарима, без пореза на додату вредност.  

Понуђач је у обавези да понуду да до износа процењене вредности јавне набавке. Укупна процењена 

вредност набавке је 2.000.000,00 дин., без ПДВ-а. 

Наручилац је дужан да одбије све  неприхватљиве понуде. Такође, Наручилац може одбити понуде и по 

посебним основима за одбијање понуде наведеним у Закону о јавним набавкама. 

3.Јавна набавка је обликована по партијама. Процењена вредност партија: Партија бр. 1. Сервис 

централне климатизације у стерилном блоку: око 1.000.000,00дин.без ПДВ-а, и Партија бр. 2. Редован 

сервис сплит система: око 1.000.000,00 дин. без ПДВ-а. 

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија, тако да се свака партија може посебно 

уговарати. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само 

на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно. Понуђач је у обавези да 

понуди  све ставке у оквиру партије за коју подноси понуду.У случају да понуђач не понуди све ставке 

у оквиру једне партије, понуда ће се сматрати неисправном и као таква биће одбијена.  

4. Понуда са варијантама није дозвољена. 

5. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

достављањем допуне, измене или опозива понуде у затвореној коверти са назнаком допуна/измена или 

опозив понуде за ЈН бр. 24/2013./у складу са чланом 87., став 6 Закона/ 

6. Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде, наведе, да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу, и уколико хоће, да у својој понуди наведе проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% предмета набавке. 

7. Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,  у обавези 

да наведе назив подизвођача као и остале податке за идентификацију подизвођача, а уколико уговор 

између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. За подизвођача 

је потребно попунити образац 4б. 

Понуђач је дужан да наручиоцу омогући на његов захтев приступ подизвођачу, ради провере и 

утврђивања испуњености услова за предметну набавку. 

Понуђач је обавезан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 

75. Став 1.тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75.став 

1.тачка 5) овог закона  за део набавке  који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке, чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1.тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати 

испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. 
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Понуђач, односно добављач у  потпуности  одговара наручиоцу за извршење обавеза из уговора 

по спроведеном поступку јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац  ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају, ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету.У том случају наручилац ће обавестити организацију 

надлежну за заштиту конкуренције. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди под условима из члана 

80.став 14.ЗЈН. 

 Понуду може поднети и група понуђача, као заједничку понуду под условима из члана 81.ЗЈН. 

Понуђач  који  је  самостално   поднео  понуду  не  може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди, или као подизвођач код другог понуђача.  У  понуди  (обрасцу  понуде),  понуђач  наводи  на 

који  начин  подноси  понуду,  односно  да  ли  подноси  понуду самостално,  са подизвођачем, или  као  

заједничку  понуду.  

8. Саставни део заједничке понуде  је споразум, којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 

Став 4.ЗЈН. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Приликом подношења заједничке понуде група понуђача је у обавези да наведе  имена и одговарајуће 

професионалне квалификације лица, која ће бити одговорна за извршење уговора. 

Приликом подношења  заједничке понуде, уколико   понуду   подноси   група   понуђача,   у   Обрасцу 

понуде   навести  све учеснике у заједничкој понуди.  

За   сваког   учесника   у   заједничкој   понуди   попунити, печатом  оверити  и  потписати  Образац  бр. 

4а - "Подаци  о  понуђачу " (који   је   учесник   у   заједничкој   понуди/копирати у довољном броју 

примерака)   и  доставити  доказе  о  испуњености услова из члана 75. и 76.Закона,  на начин предвиђен 

у конкурсној документацији. Обрасци  из  конкурсне  документације,   у    случају подношења  

заједничке   понуде,   се  потписују  и  печатом оверавају   на   начин   предвиђен   конкурсном   

документацијом у  оквиру  '' УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ''. 

9. РОК ИСПОРУКЕ:  

Понуђач се обавезује да тражену услугу која је предмет јавне набавке у изврши у складу са  захтевом 

наручиоца. 

Динамика испоруке: 

За партију 1. - на 6. месеци: - по склапању уговора се испоручује, уграђује и плаћа половина количине 

филтера, а за 6 месеци друга половина се испоручује и уграђује и плаћа. 

 За партију 2.: рад на сервисирању поподне радним данима, субoтoм и недељом два до три пута 

недељно по спецификацији 

РОК ПЛАЋАЊА:  

- За партију 1. - Аванс 30% (непосредно пре уградње филтера, по договору), остатак до 60 дана након 

испостављања рачуна 

- За партију 2 – одложено плаћање (по договору) 

10. Цена понуде мора бити исказана у динарима, без обрачунатог ПДВ-а. 

Образац структуре цене је дат заједно са образце. У понуђену цену мора бити урачуната укупна 

вредност услуга, са свим пратећем трошковима. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92. и 93. 

Закона о јавним набавкама.  
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Понуђач је обавезан да понуди искључиво једну цену за понуђене услуге. 

Све друго сматраће се понудом са варијантама. 

11. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу добити само по 

писменом захтеву упућеном наручиоцу на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета 

Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја дакића6-8, 11070 Нови Београд,  и у прописаном року у складу са 

Законом о јавним набавкама,  најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће у писаном облику у року од 3 дана од дана пријема захтева послати одговор у 

писаном облику и да истовремено  ту информацију објави на Порталу јавних набавки и Порталу 

службених гласила РС и базе прописа. 

 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 

одређен чланом 20.ЗЈН. 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима, доставља се на исту адресу као и понуда, лично, 

путем поште или у електронском облику. 

Тражење додатних информација, или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном,  или 

факсом није дозвољено. 

12. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће 

му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда у складу са чланом 93. ЗЈН. 

13. У случају спровођења преговарачког поступка преговараће се о цени и начину плаћања. 

14. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума „најниже понуђене цене”, у складу са 

чланом 85. Закона о јавним набавкама.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену за поједине партије најповољнија ће се бирати 

по редоследу пријема  понуда на архиви Института 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ: 

За партију бр.1.-  Сервис централне климатизације у стерилном блоку  

Oбавезна је достава сертификата од произвођача филтера.  

Понуђач уз понуду прилаже важеће сертификате од произвођача филтера и то: 

Certificate 

ISO 14001: 2004 

Certificate 

ISO/TS 16949 : 2009 

Certificate 

ISO 9001 : 2008 

Certificate 

Occupational health and safety management system 

OHSAS 18001 : 1999 

Произвођачи филтера треба да буду верификовани код: EUROVENT CERTIFICATION 
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15. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде у наведе да је поштовао обавезе које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. – Изјава на меморандуму понуђача, дата под 

материјалном и кривичном одговорношћу, потписана од стране одговорног лица. 

 16. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права својине  трећих 

лица сноси понуђач. 

17. Захтев за заштиту права може да поднесе свако заинтересовано лице у складу са чланом 148. и 

151.ЗЈН у  току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу у складу са чланом 149. 

ЗЈН. 

Захтев за заштиту права  задржава  даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

чланом 150. ЗЈН са последицама поднетог захтева за заштиту права и привременим мерама. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 

динара са назнаком набавке на коју се односи у складу са чланом 156. ЗЈН.  

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 

из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења 

одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија не одлучи другачије.  

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, члана149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два 

дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

18. Уговор са изабраним понуђачима ће бити закључен у року од осам дана од итека рока за подношење 

захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
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Прилог бр. 3.  

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И  ДОДАТНИХ  УСЛОВА  ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Комисија за јавне набавке Наручиоца ( у даљем тексту: комисија) ће установити испуњеност обавезних 

услова за учешће одређених у чл. 75. и додатних услова из чл. 76. Закона. 

1.Да је Понуђач  регистрован код  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

- Доказује се  фотокопијом Извода из регистра надлежног органа -  Агенције за привредне регистре, 

односно извода из регистра надлежног Привредног суда; 

2.Да понуђач или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе,  против привреде, против животне средине,примања или 

давања мита, преваре. 

- Извод из казнене евиденције МУП-а, односно уверење надлежног суда. 

3. Да понуђачу  није   изречена мера  забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда. 

  - Доказује се  потврдом издатом од стране надлежног органа (  Потврде Привредног и прекршајног 

суда или потврда Агенције за привредне регистре). 

  4.Да је понуђач за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописим Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказује се потврдом надлежног пореског органа,потврдом надлежног органа локалне самоуправе о 

измирењу других јавних дажбина у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији,или потврде  да се Понуђач не налази у поступку приватизације. 

5. Да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

прописана. 

Доказује се важећом дозволом за обављање делатности, издате од стране надлежног органа, уколико 

таква дозвола постоји 

Додатни слови: 

 6. Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом. 

Понуђач је у обавези да достави: 

а)  Извештај о бонитету за претходне три године, за 2012.г., 2011.г. и 2010.г. издат од АПР-а, где се 

може видети да понуђач није био у задње три године у блокади 

б)  понуђач мора имати минимум 1 возило на име привреднсг друштва – доказује се фотокопијом 

саобраћајне дозволе 

ц)  Потребно је да понуђач уз понуду приложи Потврду о пружању услуге сервисирања клима (партија 

2)  коју потписује корисник услуга. Потребно је да се из Потврде види да је понуђач  у задње три године 

имао приход од сервисирања клима већи од 1.500.000,00 динара.  

Потврда која се попуњава је у Прилогу бр. 12, 12а и 12 б- Потврда за 2010.г., 2011.г. , и 2012.г.и 

потписује је одговорно лице корисника услуга. 
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УСЛОВИ ПОНУДЕ 

Документација, којом понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76.а који се подноси  по члану 

77. Закона ојавним набавкама(''Сл.гласник РС''124/2012) не може бити старија од 6 месеци од дана 

објављивања јавног позива, јер мора исказивати правно релевантно стање понуђача у погледу тражених 

услова на дан подношења понуде.  

 

Докази о испуњености услова  под тачком   2), и  4)не могу бити старији од 2 (два ) месеца пре 

отварања понуда. 

Доказ о испуњености услова  под тачком 3) мора бити издат после дана објављивања јавног 

позива.  

Докази о испуњеним условима могу се доставити  у неовереним копијама.  Изабрани 

понуђач  ће у року који одреди наручилац, а не дужем од три дана од дана пријема позива 

наручиоца,доставити оригинал или оверену копију,  на увид, напред наведених доказа  о 

испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право провере наведених докумената.Уколико се приликом провере 

установи да копија траженог документа не одговара оригиналу тог документа,понуда ће бити 

одбијенау смисли чл. 106. Закона. 

 

 Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива (прилог бр. 11) мора бити попуњена, 

потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.  

 Елементе Уговора о јавној набавци понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, стави печат 

и потпис, чиме потврђује да се слаже са елементима Уговора.  

Понуда понуђача мора се дати за сва добра-све ставке у оквиру обрасца понуде из једне партије, 

у супротном понуда ће се сматрати непотпуном/неприхватљивом. 

 

Понуда са варијантама није дозвољена и неће се разматрати. 
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Образац бр. 4a 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку број ЈН.бр. -24/2013 као група 

Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:  

Редни 

број 
ПОНУЂАЧ 

Услуге коју ће 

испоручивати 

1. 

Носилац посла 

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

3. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

4. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________. 

 

Место и датум                                                                      М.П. 
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Образац бр.4б 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку број ЈН.бр. -24/2013 као понуђач ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу 

Редни 

број 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не 

може бити већи од 50% 

предмета набавке 

1. 

 

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

3. 

  

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

4. 

  

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

Место и датум                                                                                             М.П. 

        (оверава Понуђач) 
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Образац понуде – образац бр. 5. 

 

1. Општи подаци о понуђачу: 

 

Назив понуђача:________________________________________________________________________  

Адреса и седиште понуђача:______________________________________________________________ 

Матични број понуђача:_________________________________________________________________ 

Шифра делатности:_____________________________________________________________________ 

Особа за контакт:_______________________________________________________________________ 

Телефон-телефакс:______________________________________________________________________ 

Електронска пошта:_____________________________________________________________________ 

Порески број понуђача:__________________________________________________________________ 

Број текућег рачуна:____________________________________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање Уговора:__________________________________________________ 

2.Број понуде:__________________________________________________________________________ 

3.Датум сачињавања понуде:_____________________________________________________________ 

4.Важење понуде: ______________________________________________________________________ 

 

5. Број партије која се нуди:______________________________________________________________ 

 

Понуду подносим ( заокружити): 

 а) САМОСТАЛНО       б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА           ц) са ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

- Понуђена цена без ПДВ-а____________________________________________ динара 

 

- Услови плаћања:__________________________________________________________ 

 

- Начин плаћања:___________________________________________________________ 

 

- Рок испоруке:_____________________________________________________________ 

 

 Потпис и печат 

 

 _________________________ 

 

 

Саставни део Образца бр. 5 су Образци бр. 5.1 и 5.2. са спецификацијом услуга и структуром цене 

за обе партије, у прилогу. 
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Образац бр. 5.1. - Образац понуде са структуром цене за партију бр. 1. Сервис централне 

климатизације у стерилном блоку 

 

Замена апсолутних филтера и остале опреме  у делу стерилног блока. Пре монтаже фитера урадити 

сервис коморе за убацивање ваздуха и коморе за извлачење ваздуха у машинској сали  

  

 
 

Ред 

број 

ста-

вке 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јединица  

мере 

количи

на 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-

ом 

Трошков

и царине, 

превоза, 

и др. 

 

 

Не 

попуњав

ати 
     

МАШИНСКИ РАДОВИ 

ХЕМАТОЛОГИЈА 

Пре замене филтера поребно је извршити сервис 

комора за убацивање и извлачење ваздуха 

 
Приликом сервиса комора строго водити рачуна 

уз присуство надзорног органа Института да 

вода не продре на плафон стерилног блока. 

Патос машинске сале је изузетно пропусан за 

воду. 

Време искључења комора односно снабдевања 

ваздухом стерилног блока не сме да буде више 

од 5 сати. 

После мировања комора се пусти у рад и мора 

да ради минимум 6 сати. 

Ови циклуси се морају  строго поштовати 

Сав сервис на коморама мора се заврши за 3 

дана 

А Комора за убацивање ваздуха 
      

1 

 

 

Искључити комплетно напајање струјом обе 

коморе и после интервенције укључити 

 

 

 

Уписати 

цену за: 

комплет 

 

 

 

 

     1 

    

Демонтажа свих врата и делова страна са коморе 

и после интервенције вратити назад 

Демонтажа усисног канала од спољне  усисне 

противкишне решетке  до жалузине ради 

чишћења и прања и интервенције на жалузини 

(ван објекта) и поновна монтажа. 

2 

Демонтажа усисне жалузине са  механизмом за 

покретање , чишћење и прање интервенција  и  

поновна монтажа. 

комплет 1 
    

3 
Испорука и монтажа нових зупчаника  за 

жалузину и довођење у функционално стање. 
комплет 2 
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4 
Испорука и монтажа редуктора  зупчаника  за 

жалузину и довођење у функционално стање. 
комплет 1 

    

5 
Демонтажа старих и испорука и монтажа нових 

врећастих филтера F5:       

 
592x592x600-F5 број врећа 8 ком 2 

    

 
287x592x600-F5 број врећа 8 ком 4 

    

 
287x287x635-F5 број врећа 6 ком 2 

    

6 
Демонтажа старих и испорука и монтажа нових 

врећастих филтера F8 двослојни:       

 
592x592x600-F8 број врећа 8 ком 2 

    

 
287x592x600-F8 број врећа 8 ком 4 

    

 
287x287x600-F8 број врећа 6 ком 2 

    

7 

 

 

 

Демонтажа горњег поклопца секције хладњака 

коморе ради прања хладњака а по завршетку 

интервенције све монтирати 
      

Демонтажа елиминатора капи ради прилаза 

другој стани хладњака а по интервенцији 

монтирати. 
      

Прање хладњака оригиналном  течношћу за 

хладњаке за бакар - алуминијум са испирањем 

Поступак рада:1. киселином ради одвајања 

наслага 2. прање од киселине 3. прање топлом 

водом ради остатка скидања наслага 4 Завршно 

прање. Сва средства морају бити еколошки 

исправна. 

      

 

 
Монтажа демонтираних делова комплет 1 

    

8 

Демонтажа предње стране секције вентилатора и 

свих делова који сметају за севис и монтажу, а  

после завршетака рада све монтирати. 

комплет 1 
    

9 
Демонтажа мотора и каиша, и  монтажа после 

сервиса са испоруком и монтажом новог каиша 
комплет 1 

    

10 

Демонтажа вентилатора и одношење у 

радионицу ради прања, прање и враћање са 

монтажом. 

комплет 1 
    

11 

Прање секције коморе еколошкиом течношћу 

Поступак рада:1. киселином ради одвајања 

наслага 2. прање од киселине 3. прање топлом 

водом ради остатка скидања наслага 4 Завршно 

прање. Сва средства морају бити еколошки 

исправна. 

комплет 3 
    

12 

Демонтажа флеxи везе са прирубницама и 

испорука и монтажа нове флекси везе са две 

прирубнице величине 500x500x150mm 

комплет 1 
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13 

Демонтажа постоља за вентилатор и мотор са 

амортизерима направљеног од дуплосавијеног  

У профила  и испорука и монтажа новог са 

новим шпанером за мотор. Постоље се састоји 

од следећих  дужина: 2коm d=900mm, 2коm 

d=1150mm и 4коm d=560mm за вентилатор и 

мотор и 4 амортизера са припадајућим 

завртњевима са четвртастом главом за жљеб 

8коm 

комплет 1 
    

Б Комора за извлачење ваздуха 
      

1 

Демонтирати горњу плоћу секције вентилатора, 

демонтирати вентилатор и однети га у 

радионицу на прање. Опрати. Вратити у комору, 

монтирати и монтирати плочу коморе 

комплет 1 
    

2 
Испорука и монтажа  каиша на вентилатор - 

мотор и нашпановати мотор 
комплет 1 

    

Ц Филтери у ламинару потисни део 
      

1 
Демонтажа металне маске која покрива филтере 

величине 1320x710mm 
ком 32 

    

2 

Демонтажа постојећих апсолутних филтера 

састављених по два у један комад величине 

610x610x66mm H14 што чини 1220 x 610mm са 

аl спојницом у средини. 

ком 64 
    

3 

 

 

 

 

 

Испорука и монтажа апсолутних филтера класе 

H14  са свим потребним материјалом за 

учвршћивање и дихтовање на носаче филтера 

величине 610x610x66mm 

Карактеристика филтера 

проток ваздуха 1200m3/h 

почетни ∆P= 250Pa 

крајни    ∆P=375Pа 

маxимални пре пробоја ∆P=450Pа 

      

      

ком 64 
    

4 

Два филтера спојити по средини  АI профилом 

учврстити плех вијцима а састав филтера 

дихтовати антибактериским силиконским гитом 

отпорним на притисак P=800Pа Филтере 

притезати навртком М12 са подлошком и 

подлошком расцепком снаге P=9Нm + 3x180º. 

комплет 1 
    

5 

Монтажа металне маске која покрива филтере 

величине 1320x710mm са сви потребним новим 

материјалом за учвршчивање 

ком 32 
    

Д Усисни део ламинара 
      

1 Демонтажа металне кутије која носи филтер комплет 8 
    

2 
Демонтажа постојећих филтера у усисном делу 

зида ламинар флоw       

 
1200x600 F8 комплет 8 
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3 

 

 

 

 

Испорука и монтажа  филтера  у усисном делу 

зида laminar flоw F8. Карактеристике филтера       

Маx проток V=6000m3/h 
      

почетни ∆P= 50Pа 
      

крајни    ∆P=350Pа 

ком 8 
    1200x600 F8 

4 

Монтажа металне кутије која носи филтер са 

свим потребним новим материјалом за 

учвршћивање 

ком 8 
    

Е Филтери у собама 
      

1 
Демонтажа металне маске која покрива филтер 

величине 730x730mm 
комплет 16 

    

2 
Демонтажа постојећих апсолутних филтера  

величине 610x610x150мм Х14 
комплет 16 

    

3 

 

 

 

 

 

Испорука и монтажа апсолутних филтера  и 

свим потребним материјалом за учвршћење и 

дихтовање на носаче филтера величине 

610x610x150mm H14 

      

Карактеристике филтера 
      

проток ваздуха V = 2000m3/h 
      

почетни ∆P= 250Pа 
      

крајни    ∆P=375Pа 
      

маxимални пре пробоја ∆P=450Pа комплет 16 
    

4 
Монтажа постојеће маске 730x730mm са свим 

потребним новим материјалом за учвршћивање 
комплет 16 

    

Ф Филтери у ходнику 
      

1 
Демонтажа металне маске која покрива филтер 

величине 650x350mm 
комплет 12 

    

2 
Демонтажа постојећих апсолутних филтера  

величине 610x305x297mm H14 
комплет 12 

    

3 

 

Испорука и монтажа апсолутних филтера класе 

Х14 и свим потребним материјалом за 

учвршћење и дихтовање на носаче филтера 

величине 610x305x297mm 

Карактеристике филтерапроток ваздуха 

1750m3/h 

почетни ∆P= 250Pа 

крајни    ∆P=375Pа 

маxимални пре пробоја ∆P=450Pа 

комплет 12 
    

 

 

 

        

4 

Монтажа постојеће маске 650x350mm са свим 

потребним новим материјалом за учвршћивање 

 

 

 

 

комплет 12 
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Х Испитивање пробоја после монтаже 
      

1 

По завршетку монтаже филтера а пре 

постављања маски на филтере у ламинару 

укључити вентилаторе у зиду ламинара на 

максималну брзину да се провери дихтовање 

филтера са све четири стране као и саставе два 

филтера и направити извештај о интерном 

мерењу 

комплет 1 
    

2 

По завршетку монтаже филтера у собама и 

ходнику укључити коморе  и урадити проверу 

дихтовања филтера сваког појединачно са све 

четири стране иструментом и направити 

извештај о интерном мерењу 

комплет 1 
    

3 

У случају да се појави пропуштање ваздуха 

држаче филтера притегнути на маx P=10Nm 

+3x180º 
      

4 

Сав потрошни материјал : завртњи, матице, 

подлошке, расцепке, силиконски кит и  етц, 

испоручити ново 

комплет 1 
    

И Припремно завршни радови 
      

 

 

 

Припремни радови обухватају обезбеђење 

градилишта, довожење алата и материјала до 

места демонтаже односно монтаже, обезбеђење 

несметаног простора за рад постојећег особља. 

      

Дихтовање свих налегајућих повтшина филтера. 

Пуштање у рад система и провера дихтованости 

филтера иструментима. У случају да пропушта 

поновно дихтовање места која пропуштају. 

      

Отклањање евентуалних недостатака на 

изведеној инсталацији, пуштање у рад са 

провером параметара, естетско постављање 

видне опреме и чишћење просторија од кабастог 

материјала и опреме и изношење ван објекта 

      

 
Укупно припремно завршни радови комплет 1 

    

 
УКУПНО СТЕРИЛНИ БЛОК 

      

 
Укупно без ПДВ-а 

      

 
Укупно са ПДВ ом 

      
  

  

 НАПОМЕНА: Где год је означена јед.мере 

потрено је исказати цену. 

 Нудити само мере и карактеристике  филтера 

које су у конкурсној документацији. 

 

 Обавезно је доставити  wеб адресу произвођача  

и   његове техничке карактеристике филтера  

 

 Понуда која одступа од ових захтева неће се 

разматрати 
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Образац бр. 5.2. - Образац понуде са структуром цене за Партију бр. 2. Редован сервис сплит 

система 

Ред. 

Број 

ставке 

Артикал 

Jедини

ца 

мере 

Количина 

Јединична 

Цена (Без 

ПДВ-а) 

 Укупно (Без 

ПДВ-а) 

Укупна цена 

Са ПДВ-ом 

Укупни 

трошкови 

које чине 

превоз, 

царину... 

1. Сервис клима уређаја/230ком/ 

 Фреон R22 подразумева : 

• Спољна јединица: 

-контрола носача  

- контрола инсталације 

-контрола изолације и по потреби 

замена оштећене 

-издувавање саћа 

-прање под притиском 

-прање турбине 

-контрола тачке испаравања са 

провером рада свих система 

-контрола фреона R22 и допуна 

истог 

• Унутрашња јединица: 

-Контрола и прање филтера 

-прање и издувавање уређаја 

-преглед електронике 

-контрола кондез црева и по 

потреби замена истог 

• Даљински управљач: 

-преглед и чишћење управљача 

-замена батерија 

• Контрола комплетне 

тех.исправности 

Од укупног броја 30 сервиса 

подразумева и : 

- демонтажу унутрашње јединице 

и њено сервисирање ван 
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просторије 

  (ОП блок XI спрат, ОП блок 

гинекологија, Интезивна нега VI 

спрат) 

  ком    230    

 

2. Сервис клима уређаја/70ком/  

Фреон R410, подразумева: 

• Спољна јединица: 

-контрола носача 

-контрола инсталације 

-контрола изолације и по потреби 

замена оштећене 

-издувавање саћа 

-прање под притиском 

-прање турбине 

-контрола тачке испаравања са 

провером рада свих система 

-контрола фреона R410 и допуна 

истог 

• Унутрашња јединица: 
-Контрола и прање филтера 

-прање и издувавање уређаја 

-преглед електронике 

-контрола кондез црева и по 

потреби замена истог 

• Даљински управљач 

-преглед и чишћење управљача 

-замена батерија 

• Контрола комплетне 

тех.исправности 

     

 

ком    70    
 

3 Поправка клима уређаја- 20% од 

цене редовног сервиса клима 

(ставке1+2) 
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4. Набавка и монтажа клима уређаја  

• Клима је средњег 

квалитета Midea, Galanc 

или одговарајући. 

• Инсталација до 5 m 

• Цена подразумева климу са 

монтажом и пуштањем у 

рад 

     

 

ком 10    

 

Укупно без ПДВ-а (збир вредности за све ставке)     

Укупно са ПДВ-ом (збир вредности за све ставке)     

 

 

 

На свим сервисираним уређајима назначити налепницом датум сервисирања. 

За све ставке/1,2,3 и4/ у партији је потребно попунити цене. 
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Образац бр. 6. 

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ /СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

Техничке карактеристике производа су ближе описане у образцу бр.5.1. и 5.2. -образац Понуде. 

За партију бр.1 - Сервис централне климатизације у стерилном блоку понуђач мора да испуњава 

следеће: 

Општи услави тендера за филтере:Потребна количина филтера према тендеру је за годину дана.  По 

закљученом уговору се испоручује, уграђује и плаћа половина, а за 6 месеци се плаћ, испоручује и 

уграђује друга половина. 

Захтевани параметри протока ваздуха кроз филтере класе H 14: 

1. 610x610x66mm  V= 1200m3/h  

2. 610x610x150mm V= 2000m3/h   

3. 305x610x295mm V= 1750m3/h   

Приликом давања понуде обавезно је држати се мера и карактеристика датих у конкурсној 

документацији. Обавезно је доставити  web aдресу произвођача филтераи његове техничке 

карактеристике. Приликом давања понуде предвидети све радове. Накнадни радови се неће признати. 

Обавезна је достава сертификата од произвођача филтера:  

Certificate 

ISO 14001: 2004 

Certificate 

ISO/TS 16949 : 2009 

CertificateISO 9001 : 2008 

Certificate 

Occupational health and safety management system 

OHSAS 18001 : 1999 

Произвођачи филтера треба да буду верификовани код : 

EUROVENT CERTIFICATION 

Понуде које немају ову документацију неће се разматрати. 

За партију 2. -Редован сервис сплит система: 

Рад на сервисирању је у већини случајева поподне радним данима, суботом и недељом два до три пута 

недељно по нашој спецификацији. Време одазива за поправке и рекламације је до 24 сата од нашег 

писаног захтева. 

Гарантни рок за сервис и поправке је 6 месеци, а за нове климе гарантни рок произвођача. 
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Прилог број 7 

МОДЕЛ   У Г О В О Р А 

За услуге одржавања: 1.Сервиса централне климатизације у стерилном блоку и 2. Редован сервис сплит 

система,  ЈН бр. 24/2013 Закључен између уговорних страна: 

1. Подаци о понуђачу /подизвођачу: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________ кога заступа директор: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________ (у даљем тексту: Понуђач) 

 

и 

 

2. Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, ул.Радоја 

Дакића 6-8, 11070 Нови Београд кога заступа в.д. директора проф.др Радован Богдановић, 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

Закључили су дана _______ .2013 . године 

За Партију_______________________________________________________________________________ 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка  услуга одржавања: 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________, а у свему према понуди Понуђача заводни број Наручиоца ________________________ од 

_____________.2013.г. која је достављена у отвореном поступку јавне набавке.  

 Саставни део овог Уговора је прихваћена понуда Понуђача из става 1. овог члана, извештај о 

стручној оцени понуда и одлука о додели уговора. 

 

В Р Е Д Н О С Т 

Члан  2.  

Вредност добара по датој и прихваћеној понуди , без пореза на додату вредност, износи 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

дин. 

Порез на додату вредност пада на терет Наручиоца.  

Уговорена цена не може бити већа од упоредиве тржишне цене, уколико је то законом или 

подзаконским прописима уређено, као ни процењене вредности јавне набавке. Наручилац ће се дужном 

пажњом проверавати квалитет предмета јавне набавке.  
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3.  

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року из дате и прихваћене понуде од 

настанка дужничко-поверилачког  односа. 

ДИНАМИКА СЕРВИСИРАЊА: 

Члан 4. 

Понуђач прихвата услове из конкурсне документације у вези динамике посла. 

Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.  

УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 5.  

Ако Понуђач, по захтеву Наручиоца, не изврши уговорену обавезу својом кривицом, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорену казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 0,1% вредности, или ће 

наручилац исту наплатити реализацијом средства финансијског обезбеђења уговорних обавеза. 

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 6. 

Понуђач се обавезује да пре потписивања и ступања на снагу овог Уговора достави Наручиоцу меницу 

регистровану код надлежног органа НБС заједно са меничним овлашћењем у висини 10% вредности 

јавне набавке по датој понуди, која не може бити већа од процењене вредности јавне набавке, за добро 

извршење посла ( за партију 1 и 2). 

За партију 1. Приложити и меницу за повраћај авансног плаћања на износ авансне уплате.  

ГАРАНТНИ РОК И КВАЛИТЕТ 

Члан  7. 

Квалитет производа/добара који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати 

- Важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту производа/добара; 

- Уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Понуђача; 

- Гарантни рок за сервис и поправку: 6 месеци, а за нове климе – рок произвођача 

РЕКЛАМАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНУ ПРОИЗВОДА/ДОБАРА 

Члан  8. 

Евентуална рекламација од стране Наручиоца мора бити сачињена у писаној форми и достављена 

Понуђачу у року од 24 часа.  

Понуђач је дужан да се у року од 24 часа од пријема писаног захтева одазове и изврши поправку. 

ВИША СИЛА 

Члан  9. 

Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу уговорених 

обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне стране су обавезне да 

једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.  
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Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне 

несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша сила.  

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Члан  10. 

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу обе уговорне стране и ступа на снагу даном 

потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА  

Члан  11.  

Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у 

писаном облику.  

РАСКИД УГОВОРА 

Члан  12.  

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати 

раскид уговора под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

Раскид Уговора се може захтевати само писменим путем, уз поштовање раскидног рока од 5 дана. 

СПОРОВИ 

Члан  13. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а 

уколико то не буде могуће уговара се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан  14.  

 Уговор је сачињен у два истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 

примерак. 

         ПОНУЂАЧ      НАРУЧИЛАЦ 

________________________________             Институт за здравствену заштиту  

______________________________                                 мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“  

_____________________________                                                                                     

________________________________                           _____________________________ 

Директор             В.Д.  Директора Проф др Радован Богдановић

      

ПОДИЗВОЂАЧ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Директор                                             (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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Образац бр. 8.                              ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 У складу са чланом 88.ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде. 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца  накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

у обавези да понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са 

техничким  спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 Структура трошкова припремања понуде: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

M.П 

        П О Н У Ђ А Ч 

        _______________________________ 

        (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ     

                                                                  ПРИЛОГ) 
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Прилог бр. 9. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 На основу члана 26, Закона о јавним набавкама(''Службени гласник РС'' бр,124/2012), понуђач у 

поступку јавне набавке услуга одржавања: 1.Сервиса централне климатизације у стерилном блоку и 2. 

Редован сервис сплит система,  ЈН бр. 24/2013, даје следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да је у отвореном  поступку јавне набавке услуга одржавања, 

партија____________________________________________________________________________________

_, код Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ у 2013 години за ЈН 

24/2013, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима, или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

M.П 

        П О Н У Ђ А Ч 

        _______________________________ 

(ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ           

ПРИЛОГ) 
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Прилог бр.10. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

НАВОЂЕЊЕ ВРСТЕ ФИНАНАСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ 

СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ : 

МЕНИЦА РЕГИСТРОВАНА КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НБС 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

• На основу члана 61.став 7. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012) 

као Понуђач у поступку јавне набавке услуга одржавања: 1.Сервиса централне климатизације у 

стерилном блоку и 2. Редован сервис сплит система, редни број 24/2013- , обавезујемо се да 

ћемо приликом закључења Уговора, издати Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења у 

поступку јавне набавке бр.24/2013, за 

партију___________________________________________________________________________- 

• меницу са меничним овлашћењем регистровану код надлежног органа НБС, за добро 

изршење посла, у висини 10% вредности додељеног уговора јавне набавке ( за обе партије). 

и  

- меницу са меничним овлашћењем регистровану код надлежног органа НБС, за повраћај 

авансног плаћања, на износ авансне уплате, (за партију 1).  

 

 

 

____________2013.г.      П О Н У Ђ А Ч, 

 

        _______________________ 

 

        _______________________ 

 

                                                                           (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ 

      ПРИЛОГ) 
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Прилог бр.11 

 

 

 У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' бр. 124/2012), дајем 

следећу  

 

 

 

И З Ј А В У  

о прихватању услова у јн.бр. 24/2013 

 

 

 Прихватамо у потпуности све услове наведене у јавном позиву и конкурсној документацији у 

отвореном поступку за набавку  услуга одржавања: 1.Сервиса централне климатизације у стерилном 

блоку и 2. Редован сервис сплит система,  ЈН бр. 24/2013, по којима подносимо своју понуду.  

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора о јавној набавци.  

    

             П О Н У Ђ А Ч 

 

       ______________________________ 

 

       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

          --------------------------------------------- 

 

 

М.П. 

 (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ II ПОТПИШЕ 

 ПРИЛОГ) 

 

 

 



27  

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 12. 

 

 

Назив референтног купца   __________________________ 

Седиште     __________________________ 

Улица и број    __________________________ 

Телефон    __________________________ 

Матични број     __________________________ 

ПИБ     __________________________ 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је __________________________________ у 2010. години сервисирао климе за 

наше потребе                                                              

                                                            
(назив понуђача) 

 

____________________________________________ у укупној вредности без ПДВ – а динара. 

 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у
  
 

                                                                                                                  (назив понуђача)
 

отвореном поступку јавне набавке услуга-бр. 24/2013 наручиоца Института за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије „Др вукан Чупић“  и у друге сврхе се не може користити. 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                

ПОТПИС          

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                        РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА                                                                               

 

 

М.П. 
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Прилог бр. 12.а 

 

 

 

 

Назив референтног купца   __________________________ 

Седиште     __________________________ 

Улица и број    __________________________ 

Телефон    __________________________ 

Матични број     __________________________ 

ПИБ     __________________________ 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је __________________________________ у 2011. години сервисирао климе за 

наше потребе                                                              

                                                            
(назив понуђача) 

 

____________________________________________ у укупној вредности без ПДВ – а динара. 

 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у
  
 

                                                                                                                  (назив понуђача)
 

отвореном поступку јавне набавке услуга-бр. 24/2013 наручиоца Института за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије „Др вукан Чупић“  и у друге сврхе се не може користити. 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                                                 ПОТПИС    

 ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                           РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА                                                                             

 

 

 

М.П. 
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Прилог бр. 12.б 

 

 

 

Назив референтног купца   __________________________ 

Седиште     __________________________ 

Улица и број    __________________________ 

Телефон    __________________________ 

Матични број     __________________________ 

ПИБ     __________________________ 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је __________________________________ у 2012. години сервисирао климе за 

наше потребе                                                              

                                                            
(назив понуђача) 

 

____________________________________________ у укупној вредности без ПДВ – а,  динара. 

 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у
  
 

                                                                                                                  (назив понуђача)
 

отвореном поступку јавне набавке услуга-бр. 24/2013 наручиоца Института за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије „Др вукан Чупић“  и у друге сврхе се не може користити. 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                                                                            

ПОТПИС  

          ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                    РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА                                                                               

 

 

 

 

 

М.П. 
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