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(ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ)

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Установе)
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, у
даљем тексту: Закон) члан 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ број 29/2013), Одлуке број 404-1470/2015-01 од 26.05.2015.године о
покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ/У-2/15 и Решења о образовању комисије
за јавну набавку број 404-1471/2015-01 од 26.05.2015.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА САДРЖИ:
1.Подаци о наручиоцу
2.Општи подаци о јавној набавци
3. Подаци о предмету јавне набавке
4. Техничке карактеристике
5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како
се доказује испуњеност тих услова
6. Упутство понуђачима како да сачине понуду
Обрасци понуде у конкурсној документацији:
7. Образац понуде, подаци о понуђачу-структуре цене
8. Образац трошкова припреме понуде
9. Образац изјаве о независној понуди
10.Образац Изјаве понуђача да испуњава обавезне услове из члана 75.Закона
11. Образац Изјаве подизвођача да испуњава обавезне услове из члана 75.Закона
12.Образац Изјаве о испуњености додатних услова из члана 76.став 2.Закона
13. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2.Закона
14. Модел уговора

Укупан број страна конкурсне документације: 31

Рок за подношење понуда:
Јавно отварање понуда:

04.06.2015 до 12:00 сати
04.06.2015 у 12:30 сати
Комисија за јавне набавке:
Петар Шаранчић,председник,Дејан Ћорковић ,заменик
Предраг Спарић,члан, Данијела Јевремовић,заменик
Милоранка Јосовић,члан,
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1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Студентски центар Чачак
Адреса и седиште: Светог Саве 66, Чачак
Интернет страница: www.studentskicentarcacak.co.rs
e-mail: javne.nabavkesc@open.telekom.rs
Телефон и фаx: 032/222-302
2. Врста поступка јавне набавке:Јавна набавка мале вредности обликована по
партијама .:1. Поправка Електричних и плинских уређаји за термичку обраду
хране(машина за прање посуђа,кухињских уређаја и поправка опреме у вешерају)
2.Поправка расхладних уређаја
3. Поправка и одржавање клима и вентилационих уређаја
Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке: услуга
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4.Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора за набавку услуге текуће
поправке и одржавања опреме за домаћинство донеће се применом критеријума најнижа
понуђена цена.
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге текуће поправке и одржавања опреме за
домаћинство
.
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке:
Редни Ознака у ОРН
Назив из ОРН
број
1.
50882000
услуге текуће поправке и
одржавања опреме за
домаћинство
.
2.

5.Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.

6.Контакт: Студентски центар Чачак, Чачак, ул.Светог Саве 66, канцеларија 05, факс:
032-222302, e-mail: javne.nabavkesc@open.telekom.rs, радно време: 07,00-15,00 часова.
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга
Ред.бр. набавке услуга за текућу годину:ЈНМВ У-2/2015
Ред.
број
1.
2.
3.

Назив опреме
Поправка Електричних и плинских уређаји за
термичку обраду хране(машина за прање
посуђа,кухињских уређаја и поправка опреме у
вешерају)
Поправка расхладних уређаја
Поправка и одржавање клима и вентилационих
уређаја уређаја

НАПОМЕНА: у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања
без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности
јавне набавке за цео период важења уговора.

М.П.

__________________________________
Овлашћено лице (потписник уговора)
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1.1. Обавезни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати (чл. 75.
ст.1. тачка 1) до 5 ) ЗЈН:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;
4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5)да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
Напомена:
- Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем (има), дужан је да за подизвођача(е)
у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 став.1 тач. 1) до 4) овог
Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН доставља ако ће
понуђач тај део набавке поверити подизвођачу, а у складу са чл. 80 Закона о јавним
набавкама.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из чл. 75 став. 1 тач. 1) до 4) овог Закона, док ће за доказ из чл. 75.
став. 1 тач.5) доставити понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно, у
складу са чл. 81.Закона о јавним набавкама.

1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ Чл.76 Закона
6) да располаже довољним кадровским капацитетом, односно, да има у
радном односу најмање 2 (два) запослена или уговорно ангажована радника –
сервисера са сертификатом за поправку машина за прање посуђа и плинских
уређаја –за партију 1, а за партију 2 и 3 најмање 1-ог сервисера.
7) да по основу својине или закупа поседује минимум 1-но доставно возило.
8.Да се седиште понуђача налази на територији града Чачка-за партију 2
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Допунске напомене:
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне, додатне и друге додатне
услове из члана 75, члан 76, став 2 и 4 ЗЈН-а, наведене у овом обрасцу, биће одбијена као
неприхватљива.
Обрасци понуде које понуђач мора да достави у понуди:
1. Образац понуде, подаци о понуђачу-структуре цене
2. Образац трошкова припреме понуде
3. Образац изјаве о независној понуди
4.Образац Изјаве понуђача да испуњава обавезне услове из члана 75.Закона
5. Образац Изјаве подизвођача да испуњава обавезне услове из члана 75.Закона
6.Образац Изјаве о испуњености додатних услова из члана 76.став 2.Закона
7. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2.Закона
8. Модел уговор
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
А) РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА- У складу са чланом 78. став 5 Закона о јавним набавкама
(“Сл.гласник РС” број 124/12), понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води
Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 75
став 1 тачке 1-4 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 124/12).
Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу
доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведе
податак да су извршили упис у регистар понуђача.
Б) РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА -Понуђачи регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из
регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ 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.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде
ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у
неовереним копијама.
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :
Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1. Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на
датум издавања извода)
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум
издавања извода)
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
2. Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Доказ за правна лица као понуђаче:
Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична
дела првостепени судови, чија уверења треба доставити су:
- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица;
- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица
- Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.
Доказ за законске заступнике, физичка лице и предузетнике:
Извод из казнене евиденције, односно Уверење оне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
Напомена:
- У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно
лице и за законског заступника
- У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког
од њих
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- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из
групе
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
- Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда.
Доказ за правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности.
Доказ за предузетнике: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности.
Доказ за физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника
групе
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
4.Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.

Доказ за Правна лица, предузетнике и физичка лица:
1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
5. Услов: да има важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке .
Доказ: Испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним
набавкама - поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је
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предмет јавне набавке.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.
Напомена:
- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба
доставити Уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из
групе
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
- Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда
4.2. Доказивање испуњености услова:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“ бр.124/12), понуђач доказује испуњеност обавезних и
додатних услова писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу,
4.3. Начин достављања доказа
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа
о испуњености услова.
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
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик,оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт. 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.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини, тако да
се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду доставити поштом или лично на адресу: Студентски центар Чачак, Светог Саве
66, са назнаком:
„Понуда за ЈНМВ- услуге текуће поправке и одржавања опреме за домаћинство број
набавке У-2/2015“-НЕ ОТВАРАТИ, писарница Установе, радно време 07-15,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.06.2015.
године до 12,00 часова. 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 треба да садржи
 све попуњене оверене и испечаћене обрасце
У случају да понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача, односно заједничкој понуди и навести називе и
адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла
да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
оверава печатом.Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Овлашћено лице понуђача је
директор или заступник уписан у АПР, односно друго овлашћено лице које директор
овласти, уз обавезно достављање писаног овлашћења.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу
овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно
дефинисати споразумом о заједничком подношењу понуде.
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Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
понуђача.

3.ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ
Није дозвољено подношење понуда са варијантама.Уколико понуђач достави понуду са
варијантама, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
4.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној
коверти .
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив
понуђача, адресу и телефон, ко и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да
је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Студентски центар Чачак,
Чачак, Светог Саве 66, са назнаком:
„Измена понуде за ______ поступак за јавну набавку_____, број набавке____ не отварати.“
„Допуна понуде за ______ поступак за јавну набавку_____, број набавке____ не отварати.“
„Опозив понуде за ______ поступак за јавну набавку_____, број набавке____ не отварати.“
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК– ЧАЧАК, ул.Светог Саве 66, писарница Установе,
радно време 07-15,00 часова,Јавна набавка: У-2/2015
.По истеку рока за
подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко
других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у ком
случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале
понуду и печатом Понуђача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као
релевантну цену по јединици мере.
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном.
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене,
износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
6 .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 супротном, такве понуде ће бити одбијене.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7.УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50%.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана
75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, док ће услов из члана 75. став 1. тачка
5) понуђач доставити за подизвођача, уколико ће тај део набавке вршити преко
подизвођача.
Додатне услове за учешће понуђач испуњава самостално.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
8.ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
2) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) Понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
4) Понуђачу који ће издати рачун;
5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
тражени у конкурсној документацији.
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
9. КВАЛИТЕТ, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) Понуђач је у обавези да поправке врши сукцесивно, у складу са потребама
Наручиоца,
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Рок плаћања је 45 календарских дана од дана пријема рачуна (у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”
бр. 119/2012)) од дана испоруке добара без рекламације и испостављања исправног
рачуна.
Отпремница (или извештај оизвршеним услугама) и рачун морају гласити на "Студентски
центар Чачак" и морају да садрже деловодни број Уговора о купопродаји под којим је
заведен у Студентском центру Чачак и тачан назив услуге који је захтеван у Техничкој
спецификацији.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено. Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање,
понуда ће бити одбијена.

11.ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.Цене у понуди се
исказују са и без ПДВ-а, стим што ће се приликом оцене елемената критеријума „цена“
узимати цене без ПДВ-а.Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и
све пратеће трошкове.. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће
поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.
12.ПРОМЕНА ЦЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, захтева исказивање јединичних цена у
понуди и моделу уговора без обрачунатог ПДВ-а.

13.ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У
ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима – јавна набавка , број набавке Д
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2/2015“. Питања је пожељно да шаљу на e-mail: javne.nabavkesc@open.telekom.rs или на
факс:032222-302, радно време од 7,00-15,00 часова.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева,
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а
то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између наручиоца и понуђача у
поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске
поште или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови
предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.Понуђачи су дужни обавезно да
наведу свој мејл као и радно време и особу за контакт, ради исправног/валидног
достављања докумената.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012) и подзаконски акти који
регулишу ову материју.
15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити
уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања.
16. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74 СТАВ 2 И 75 СТАВ 2 ЗЈН-А
Понуђач је дужан да у понуди изричито 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. Образац изјаве је
дат у конкурсној документацији.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167 ЗЈН-а.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 40.000,00 динара, уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре отварања понуда,
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016,
сврха уплате: Републичка административна такса с назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке) корисник: Буџет Републике
Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, Наручилац ће (сходно члану 112 став 2 тачка 5 ЗЈН-а) закључити уговор са
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
19. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде ул. Саве Машковића бр. 3-5 Београд, Србија www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине ул. Руже Јовановића бр.27а Београд, www.sepa.gov.rs 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
ул. Немањина бр.11 Београд, www.minrzs.gov.rs
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Име особе за контакт
Е-маил
Телефон
Телефакс
Порески број понуђача (ПИБ)
Матични број понуђача
Шифра делатности
Назив банке и број рачуна
Лице овлашћено за потписивање уговора
Понуду дајем (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в))

Табела 2.
А) Самостално
Б) Са подизвођачем
1

Назив подизвођача

2

Адреса
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3

Матични број

4

Порески идентификациони број (ПИБ)

5

Име особа за контакт

6

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач

7

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

1

В) Као заједничку понуду
Назив учесника у заједничкој понуди

2

Адреса

3

Матични број

4

Порески идентификациони број (ПИБ)

5

Име особе за контакт

Напомена:
Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има
места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче
или учеснике у заједничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „Подаци о понуђачу“ треба
са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца
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На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке
мале вредности ЈНМВ/У/2/15 од 27.05.2015.године, чији је предмет набавка извршење
услуга – текуће поправке и одржавање опреме, д о с т а в љ а м о

ПОНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ __________________________
Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________
1. Да квалитетно извршимо услугу у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:
а) самостално

б) са подизвршиоцем

ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција
(унети цене без пореза на додату вредност)

Понуђена цена по 1 часу - Поправка Електричних и плинских уређаји за термичку обраду хране(машина
посуђа,кухињских уређаја и поправка опреме у вешерају) _______________ дин.без ПДВ-а
Понуђена цена по 1 часу –поправка расхладних уређаја_____________ дин.без ПДВ-а
Понуђена цена по 1 часу – Поправка и одржавање клима и вентилационих уређаја
_____________ дин.без ПДВ-а
2. Рок извршења услуге: Услуге се извршавају у року од 24 часа, од тренутка позива да је
настао квар.
3. Гарантни рок за извршене услуге и уграђене делове не сме бити краћи од 6 месеци
рачунајући од дана извршења услуге.
28

4. Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом
5. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 календарских дана рачунајући од дана јавног
отварања понуда.

6. Начин плаћања: Услуге се плаћају у року до 45 календарских дана од дана
испостављања рачуна.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 1
Редни Назив услуге – Поправка
број
Електричних и плинских
уређаји за термичку обраду
хране(машина за прање
посуђа,кухињских уређаја и
поправка опреме у вешерају)
4.
Услуга одржавања
електричне и плинске
опреме( са урачунатим
трошковим сервисера,
дневница и путни
трошкови)

Јед.
Мере
(1
радни
сат)

Цена
радног
сата
без
ПДВ-а

ПДВ

Цена
радног
сата са
ПДВ-ом
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Партија 2
Редни Назив услуге – поправка
број
расхладних уређаја

5.

Јед.
Мере
(1
радни
сат)

Цена
радног
сата
без
ПДВ-а

ПДВ

Цена
радног
сата са
ПДВ-ом

Поправка расхладних
уређаја ( са урачунатим
трошковим сервисера,
дневница и путни
трошкови)

Датум и место
__________________
М.П.
___________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
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Партија 2
Редни Назив услуге – Поправка и
број
одржавање клима и

вентилационих уређаја

5.

Јед.
Мере
(1
радни
сат)

Цена
радног
сата
без
ПДВ-а

ПДВ

Цена
радног
сата са
ПДВ-ом

Поправка и одржавање
клима и вентилационих
уређаја ( са урачунатим
трошковим сервисера,
дневница и путни
трошкови)

Датум и место
__________________
М.П.
___________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац структуре цене – Спецификација услуге је у
ствари технички опис карактеристика сваке позиције
услуга са тачним количинама и јединичним ценама
сваке позиције услуга обухваћене спецификацијом
услуга.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје
од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама Наручиоца и трошкова прибављања средстава обезбеђења.
Редни
број
1.

Врста трошкова

Износ трошкова

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца Наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади
трошкове израде узорака 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.
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе.
Датум

__________________

Понуђач

м.п.

____________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)

Даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

__________________

Понуђач

м.п.

____________________

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
Наручилац 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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности-текуће поправке и одржавање опреме бр. ЈНМВ У-2/2015 испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
- Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, нити је осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуде;
- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ.75.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности- текуће поправке и одржавање опреме бр. ЈНМВ У-2/2015 испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, нити је осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________
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На захтев наручиоца Установе Студентски центар Чачак поводом јавне набавке
ЈНМВ У-2/2015 - набавка услуге текуће поправке и одржавање опреме бр. ЈНМВ У2/2015 под пуном материјалном и кривичномодговорношћу дана ________ 2015. године
дајем следећу
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ
УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ(члан 76.став 2.Закона)
Ја, ___________________________________________________________ (име и презиме,
адреса),
ЈМБГ: ________________________, носилац/власник
____________________________________
(уписати назив Понуђача) са мат.бр: __________________, ПИБ: _____________________,
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ
- да испуњавам неопходне додатне услове који су предвиђени Конкурсном
документацијом за учешће у поступку јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале
вредности за подношење понуда – услуге текуће поправке и одржавање опреме бр.
ЈНМВ У-2/2015 код наручиоца Установе Студентски центарЧачак, односно:

-да располаже довољним кадровским капацитетом, односно, да има у радном
односу најмање 2 (два) запослена или уговорно ангажована радника –
сервисера са сертификатом за поправку машина за прање посуђа и плинских
уређаја –за партију 1, а за партију 2 и 3 најмање 1-ог сервисера.
-да по основу својине или закупа поседује минимум 1-но доставно возило.
-.Да се седиште понуђача налази на територији града Чачка-за партију 2

Датум

__________________

Понуђач

м.п.

____________________
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ОБРАЗАЦ ОЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-а

На основу члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама
_______________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)

Даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам 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
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МОДЕЛ
УГОВОРА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ
о извршењу услуге – текуће поправке и одржавање опреме
Уговорне стране :

1. Студентски центар Чачак, ул.Светог Саве бр.66, матични број 07181817, ПИБ
101892627, текући рачун бр. 840-46661-19 код Управе за трезор у Чачку, кога заступа
директор Зоран Радомировић(у даљем тексту: КУПАЦ),
2.Пун назив продавца-извршиоца_____________________, из _____________, ул.
_______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр.
_________________
код пословне банке ________________, које заступа директор
________________, у даљем тексту Извршилац
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора бр.____________
од ____.____. 2015.године, Извршиоцу доделио услугу као најповољнијем понуђачу за извршење
услуге - текуће поправке и одржавање опреме- за партију _____ за потребе наручиоца у
Студентском центру Чачак, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр.
ЈНМВ/У/2/15.
Члан 2.
Предмет уговора је извршење услуге - текуће поправке и одржавање опреме за потребе
Студентског центра Чачак, по спецификацији услуге из усвојене понуде Извршиоца бр. ______ од
____.___.2015. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.
Вредност добара-опреме - цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да је укупна цена услуге која је предмет Уговора износи:
______________ динара без ПДВ-а, обрачунати ПДВ по стопи од ___ %, што укупно износи
______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде
Извршиоца број _______ од ____.____.2015. године, и да понуда извршиоца одговара техничким
захтевима.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
43
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Реализација предмета јавне набавке
Члан 4.
Извршилац ће извршење услуге реализовати на следећи начин:
1. самостално без ангажовања подизвршиоца,
2. самостално уз ангажовање следећих подизвршиоца:
-

_______________________________________________ (назив подизвршиоца), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________, коме је поверено извршење услуге - текуће поправке и одржавање

опреме _____________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности услуге,
-

-

_______________________________________________ (назив подизвршиоца), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверено
извршење
услуге
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности услуге,
Преко наведених подизвршиоца реализује се укупно ____ % уговорене вредности услуге.

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се
односи и на услуге извршене од стране подизвршиоца, као да их је сам извршио.
3. заједнички као група понуђача коју чине:
- _______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем
у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број

-

-

______________,
коме
је
поверена
извршење
следећих
позиција
услуга
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности услуге,
_______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверено
извршење
следећих
позиција
услуга
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности услуге,
_______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверено
извршење
следећих
позиција
услуга
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности услуге.

Извршилац – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за
извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим члановима групе понуђача.

Услови и начин плаћања
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
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Услуге се плаћају у року до 45 календарских дана од дана испостављања рачуна.
Oбавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће КУПЦУ за ту намену бити одобрена у 2016.буџетској години.

Рок за извршење услуге
Члан 6.
Извршилац се обавезује да уговорена услуге изврши у року од 24 часа, рачунајући од
тренутка позива да је наступио квар.
Под роком испуњења уговорне обавезе, сматра се дан извршене услуге, оверених
гарантних листова за уграђене делове ,и обострано оверених радних налога.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 7.
Наручилац услуга може поднети приговор на износ рачуна или квалитет услуге у року од 3
дана од дана доспећа рачуна уколико се ради о приговору на износ рачуна, односно да у року од 3
дана од дана пружења услуге, уколико се ради о приговору на квалитет услуге, а давалац услуге је
дужан да у року од 5 дана по пријему приговора достави даваоцу услуга образложени писани
одговор којим се изјашњава о приговору.
Приговор се може поднети у писаној форми, електронским путем или путем поште.
Осигурање и финансијско обезбеђење
Члан 8.
Извођач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко сопствене менице
и менична овлашћења за добро извршење посла и то:
Извршилац се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности
уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком
важења 60 (шездесет)дана дужим од уговореног рока за извршење услуге, с тим да евентуални продужетак
рока за извршење услуге, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за
исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење услуге.

Члан 9.
У случају сервисирања када је за отклањање квара неопходна замена резервног дела
којиније предвиђен спецификацијом, Пружалац мора на захтев овлашћеног лица
Наручиоца да достави понуду и важећи ценовник. Цене морају да буду тржишне. По
писменом прихватањупонуде од стране Наручиоца, Пружалац може да изврши
услугу.Наручилац задржава право провере цена код других сервисера. Уколико уочи већа
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одступања у ценама сервисирања и отклањања непредвиђених кварова, Наручилац може
захтевати да Пружалац коригује своју понуду.

Члан 10.
Раскид Уговора
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
o
o

o

уколико Извршилац услуге касни са извршењем услуге дуже од 24 часа.
45.
уколико извршена услуга не одговара техничким карактеристикама, прописима или стандардима за
ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Извршене услуге, а Извршена услуга није
поступио по примедбама овлашћеног лица Наручиоца.
у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених услуга заједничка
Комисија ће сачинити Записник о до тада испорученој количини услуге и њиховој вредности.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Остале одредбе
Члан 11.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума
не дође, уговара се надлежност привредног суда у Краљеву.
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерка, од чега по 3 (три) за сваку
уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ:

ИЗВРШИЛАЦ:
МП

Име и презиме овлашћеног лица

МП
Име и презиме овлашћеног лица

Сагласан са моделом уговора: МП ____________________ (потпис понуђача)
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