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На основу чл. 35. ст. 1. тач. 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 

даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 43-П/2013,  деловодни број Одлуке 

10/658 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 43-П/2013,  деловодни број 

Решења10/659, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, без обавезе 

објављивања позива за подношење понуда 

ЈН.бр.43-П/2013 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 4 

II Подаци о предмету јавне набавке 5 

 

 

 

 

III 

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. 

 

 

 

 

6-10 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

 

11-13 

V Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин 

преговарања 

14 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 15-23 

VII Образац понуде 24-29 
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VIII 

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  

30-37 

IX Образац трошкова припреме понуде 38 

X Образац изјаве о независној понуди 39 

 

XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона  

40 

 

 

Укупан број страна 40 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др.Вукан Чупић“ 

Адреса: Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070 

Интернет страница: www.imd.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за 

подношење понуда, без обавезе објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда:  

Члан 35.став 1.тачка 1. Ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 

конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно 

одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу 

уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све 

понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 

конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да 

објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити 

већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно 

конкурентном дијалогу. 

-Разлог за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за поношење понуда за 

који наручилац није у обавези да објави позив за подношење понуда је тај што је у отвореном 

поступку бр.24/2013 за партију 1. Сервис централне климатизације у стерилном блоку добио 

све неприхватљиве понуде. Наручилац је одлучио да позове све понуђаче сда допуне своје 

понуде тако да их учине прихватљивим, и због тога није дужан да објави позив за подношење 

понуда 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.43-П/2013 су услуге – Сервис центарлне климатизације у стерилном 

блоку. 

 

4. Контакт (лице или служба)  

Контакт особе: дипл.правник Маја Алексић; Софија Гомирац, службеник за јавне набавке, 

тел.011/3108-250. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 43-П/2013 су  – услуге – Сервис централне климатизације у 

стерилном блоку – услуге одржавања и поправке /50000000/ 

 

2.Процењена вредност 

Процењена вредност ЈН бр.43-П/2013 износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕНА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

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

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

сали.  

Ред 

број 

ста-

вке 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јединица  

мере 

количи

на 

 

 

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 

  
 

Рок испоруке: 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. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

Собзиром даје у питању преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 

понуда, за који наручилац није дужан да објави позив за подношење понуда, у којем се 

позивају понуђачи који су учествовали у отвореном поступку бр.24/2013, чије су 

понуде биле неприхватљиве, да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, и 

зато нису обавезни да достављају све доказе којима се доказује испуњеност услова из 

чл.75. и 76.Закона 

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) 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 гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и 

то:  

1. Да понуђач располаже неопходним финансијким и пословним капацитетом. 

2. Обавезна је достава сертификата од произвођача филтера. 

 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача.   

 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 
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2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 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.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1. Да понуђач располаже неопходним финансијким и пословним капацитетом: 
-Извештај о бонитету за претходне три године, за 2012., 2011. и 2010 

године издат од АПР-а, где се може видети да понуђач није био у задње 

три године у блокади. 

 

 

2. Обавезна је достава сертификата од произвођача филтера: 
             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 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача.   

 

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 чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, 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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

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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V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

 

 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити 

непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су доставили понуду. 

Преговарање ће се вршити у једном кругу. 

 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати 

комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отврања понуда и 

овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника 

понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 

сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 

достављеној понуди.   

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде 

већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета 

набавке. 

Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сертификати могу бити на енглеском и немачком 

језику. Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да 

буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши 

превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, 

односно понуде, на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.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: Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др.Вукан 

Чупић“, Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

услуга –  Сервис централне климатизације у стерилном блоку, ЈН бр.43-П/2013 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

09.09.2013 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 наручулац 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. 

    

Понуда мора да садржи: 

„DDC Clima Division“ doo, Незнаног Јунака 21б, Београд 11000: 

• Извештај о бонитету за претходне три године, за 2012., 2011. и 2010 године издат од 

АПР-а, где се може видети да понуђач није био у задње три године у блокади. 

• Образац понуде 

• Образац структуре цене 

• Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно) 

• Образац изјаве о независној понуди 

• Образац изјаве о поштовању обавза из чл.75.ст.2Закона 
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„Interfrigo“ doo, Тошин бунар 163, Нови Београд 11070: 

•       Сертификати произвођача филтера: 

       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 

• Образац понуде 

• Образац структуре цене 

• Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно) 

• Образац изјаве о независној понуди 

• Образац изјаве о поштовању обавза из чл.75.ст.2Закона 

 

 

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: Институт за здравствену 

заштиту мајке и детета „Др.Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070,  са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга –  Сервис централне климатизације у стерилном 

блоку, ЈН бр.43-П/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку услуга –  Сервис централне климатизације у стерилном 

блоку, ЈН бр.43-П/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Сервис централне климатизације у стерилном 

блоку, ЈН бр.43-П/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга  –  Сервис централне климатизације у 

стерилном блоку, ЈН бр.43-П/2013 - 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 VII), 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 

VII) 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.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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. 

Рок плаћања је аванс 30 % (непосредно пре уградње филтера, по договору), остатак до 60 дана 

након испостављања рачуна.. 

8.2. Захтев у погледу рока (извршења услуга) 

Рок испоруке 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. 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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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. 

 

9. 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. 

 

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, 

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. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Обезбеђење испуњења обавеза понуђача да ће приликом закључења уговора , издати 

Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења: 

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

извршење посла, у висини од 10% вредности додељеног уговора јавне набавке и 

•  Меницу са меничним овлашћењем регистровану код надлежног органа НБС, за 

повраћај авансног плаћања, на износ авансне уплате 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца – Институт 

за здравствену заштиту мајке и детета „Др.Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 

11070] 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 бр.43-П./2013.  

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.  

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. 

 

14. 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.  

 

15. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити 

непосредно након отварања понуда, са свим понуђачима који су доставили понуду. 

Преговарање ће се вршити у једном кругу. 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији 

посебно писано овлашћење за присуство у поступку отврања понуда и овлашћење за 

преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 

његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 

понуди.   

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од 

упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке. 

Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 

 

16. 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“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену најповољнија ће се бирати по 

редоследу пријема понуда на архиви Института. 
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18. 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.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

  

19. 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. 

 

20. 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 доставља непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом, на 

адресу Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др.Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8, 

Нови Београд 11070. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

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

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније  7 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 10 дана од дана 

пријема одлуке.  

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.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 

50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 

коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 

Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 

80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 

или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност 

јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 

отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 

процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 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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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Сервис централне 

климатизације у стерилном блоку, ЈН број 43-П/2013  

 

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: 
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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 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
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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: 

 

 

 

 

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: 
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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. 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Сервис централне климатизације у стерилном блоку  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 
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Рок испоруке 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

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 одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

Ред 

број 

ста-вке 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јединица  

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединич

на цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Не 

попуњава

ти 
  

 

  

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 
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(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 
 

 

  

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 
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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 
 

 

  

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 

комплет 1 
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d=560mm за вентилатор и 

мотор и 4 амортизера са 

припадајућим завртњевима са 

четвртастом главом за жљеб 

8коm 

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 

   

 

  

   

 

  

ком 64 
 

 

  



34 

 

∆P=450Pа 

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 

 
 

  
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 
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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. 
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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 потребно 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 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 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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X 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 Сервис централне климатизације у стерилном блоку,          бр.43-П/2013, 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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XI 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 Сервис централне 

климатизације у стерилном блоку бр.43-П/2013, 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              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 


