Завод за стоматологију Крагујевац
Змај Јовина 32, 34000Крагујевац
Тел-факс: 034/366530,
www .zzstomkg.rs; E-mail:zstomkg@mts.rs
матични број: 17228439
ПИБ: 101508979

Број текућег рачуна:840-495661-58

Јавна набавка мале вредности, број 02/1,од 27.07.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

Сервисирање и одржавање медицинске опреме –50000000-5

КРАГУЈЕВАЦ
Јул, 2018.

1

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/15,68/15), чл. 6. 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
мале вредности број 02/1,број 01-451 и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 02/1,броj 01-451/1, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности –сервисирање и одржавање медицинске опремеOРН-5000000-5 ЈН бр. 02/1

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци и позив

3

II

Структура цене

4

III

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

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9

V

Образац понуде

12

VI

Образац изјаве о независној понуди

15

VII

Образац трошкова

17

Модел уговора

18
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ПРИЛОГ I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.Подаци о наручиоцу:
Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац, www:
zzstomkg.rs,E-mail:zstomkg@.mts.rs,као корисник буџетских средстава
(у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са
конкурсном документацијом, ради закључења уговора о јавној набавци сервисирања и
одржавања медицинске опреме –50000000-5
матични број: 17228439
ПИБ: 101508979
Број текућег рачуна:840-49566-58
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове
предвиђене чл.75.и 76. ЗЈН који су ближе одређени конкурсном документацијом.

2.Врста поступка јавне набавке:
спроводи према одредбама:
-Закона о јавним набавкама које се односе на поступак јавне набавке мале вредности
(„Сл.гласник РС“124/2012,14/15,68/15).
3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.02/1 су услуге- сервисирање и
одржавање медицинске опреме-50000000-5
4.Подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном
документацијом.
Рок за подношење понуда је 07.08.2018 године до 12 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена
Заводним печатом наручиоца закључно са даном 07.08.2018.године, до 12 часова.
Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Завод
за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац, са напоменом: “Понуда
за ЈНМВ 02/1 услуга сервисирање и одржавање медицинске опреме - 50000000-5 не
отварати !“
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу
наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца
закључно са даном
07.08.2018.године, до 12 часова. Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању
отварања понуда,вратиће све неблаговремене поднете понуде неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
5.Отварање понуда је јавно и одржаће се дана 07.08.2018.године 12,30 часова на адреси
наручиоца,на 1 спрату у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.Пре
почетка поступка отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку
отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
6.Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума најнижа понуђена
цена .
7.Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана отварања понуда

8.Контакт особа:Снежана Петровић,Aлександар Јанковић
Тел/факс:034/366530
Е-mail:zstomkg@mts..rs
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ПРИЛОГ II –

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Предмет јавне набавке мале вредности 02/1 су услуге :
Сервисирање и одржавање медицинске опреме-50000000-5

Назив услуге

Бр.
партије

1.
2.
3.

Сервис стоматолошких машина
Сервис насадних инструмената

Сервис апарата

Јединица
мере
Радни сат
Радни сат
Радни сат

Јединична
без ПДВ-а

цена

%
ПДВ

Јединична цена
са ПДВ-ом

узубној лабораторији

Укупно

Укупна вредност понуде (збир јединичних цена ставки од 1-3) без ПДВ-а,
износи:________________ динара
Укупна вредност понуде (збир јединичних цена ставки од 1-3) са ПДВ-ом,
износи:________________ динара
Наручилац поседује медицинску опрему различитих произвођача, карактеристика
и година производње.
Понуђач се обавезује да се, за сваки квар на медицинској опреми пријављен до 10
сати у току радног дана, одазове на позив наручиоца и приступи отклањању квара
наредног дана до 14 сати.
Понуђена цена садржи и трошкове транспорта и путне трошкове везане за
реализацију предмета јавне набавке, тј. понуђач неће посебно фактурисати и
наплаћивати наведене трошкове.
Извршилац услуге ће приликом пружања сваке појединачне услуге контактирати
надлежно запослено лице наручиоца да би га информисао о ценама евентуално
потребних резервних делова, како би исто одлучило о економичности тј.
исплативости њихове уградње.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_________________
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ПРИЛОГ IIIОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама

УСЛОВ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1 Да је понуђач регистрован за
предметну набавку

Извод из Агенције за привредне регистре
-фотокопија

2 Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за некоод кривичних дела против
привреде,животне средине,против
примањаи давања мита, кривично дело преваре

Уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих
послова- не може бити старији
од 2 месеца пре отварања понуда

3 Да је измирио доспеле порезе,доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима јРепублике
Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији

Да има важећу дозволу надлежног ороргана за
4 обављаза обављање делатности која је предмет

јавне набавке,ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом
5 Понуђач је дужан да присастављању своје
понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећихпрописа о заштити на
раду, запошљавању иусловима рада,заштити
животне средине као и да немају забрану
обављањаобављања делатностделатности која је на снази у
време под време подношења понуда
.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1

Кадровски капацитет

Прилог III-3

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Сертификат о обучености најмање једног сервисера,
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ПРИЛОГ III.3 -

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 02/1 –Сервисирањеи одржавање медицинске опреме50000000-5,је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду,заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношењљ понуде.

Место

_________

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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Прилог III.2 :ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И
76.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 услуга,мале вредности 02/1-Сервисирање и одржавање медицинске
опреме-5000000-5, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) 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:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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ПРИЛОГ IV –Упутство понуђачима како да сачине понуду

1.Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику
попуњавањем обрасца понуде.Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери све
обрасце који су саставни део конкурсне документације.
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.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.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.Понуду доставити на адресу
Завод за стоматологију Крагујевац,Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац са назнаком
„Понуда за јавну набавку услуга-сервисирањеи одржавање медицинске опреме–
50000000-5
ЈНМВ.бр. 02/1- НЕ ОТВАРАТИ“.Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 07.08.2018.године до 12 часова.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до које се понуде могу подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
-Образац понуде- потписан и оверен
- Споразум понуђача који заједнички подносе понуду
-Изјава о независној понуди-потписана и оверена
-Изјава о испуњавању услова из чл.75. Закона у поступку јавне набавке мале
вредности-потписана и оверена
- Модел уговора-потписан и оверен
-Образац структуре цене-Прилог II- потписан и оверен
- Изјава о постојању сервиса - потписан и оверен
-Изјава о испуњавању услова из чл.75.став 2.
- Доказ о постојању обучености најмање једног сервисера- сертификат-фотокопија.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би
се могла утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова (Образац изјаве из ПрилогаIII.1).,а доказ о испуњености услова из чл.75.
став 1. тачка 5) ЗЈН. за део набавке који ће се извршити преко подизвођача.
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.
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.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача . У случају да се понуђачи определе да један
понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2)опис ппослова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕРВИСУ И СЕРВИСЕРУ
Понуђач је дужан да поднесе доказ:
1.о постојању најмање једног овлашћеног сервиса који се доказује потврдом
произвођача о овлашћеном сервису (фотокопија) за опрему која је предмет
сервисирања.Овлашћени сервис мора бити на територији Републике Србије.Потвда
произвођача може бити достављена на страном језику.
2. Постојање свог сервиса -понуђач доказује достављањем потписане и оверене
“Изјаве о постојању сервиса”.
3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуда са варијантама није дозвољена.
4.НАЧИН ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:
У року за подношење понуде понуђач може да измени,допуни или опозове своју
понуду, и јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља на адресу наручиоца са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку услуга – сервисирањеи одржавање медицинске
опреме-50000000-5, ЈН бр. 02/1- НЕ ОТВАРАТИ“
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – сервисирање и одржавање медицинске
опреме-,50000000-5, ЈН бр. 02/1- НЕ ОТВАРАТИ“
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – сервисирање и одржавање медицинске
опреме-50000000-5 , ЈН бр. 02/1- НЕ ОТВАРАТИ“
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - сервисирање и одржавање
медицинске опреме –50000000-5, , ЈН бр. 02/1- НЕ ОТВАРАТИ“
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 или да мења своју
понуду.
5.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Рок плаћања је искључиво 60 дана,( „Сл.гласник РС“ бр.119/2012,68/15) на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена пружена услуга
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева
аванс.
6.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима и мора да садржи све трошкове везане за
реализацију предмета јавне набавке и то: трошкове транспорта, путне трошкове и
све остале пратеће трошкове везане за пружање услугe;са и без ПДВ-а, с тим што ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.Цена је
фиксна и не може се мењати.Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге
дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
7.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику ( путем поште на адресу
наручиоца,електронске поште на E- mail, или факсом) тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези припремања понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда, а наручилац ће у року од 3 дана од пријема
захтева одговор доставити у писаном облику и објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници. Додатне информације упућују се са напоменом „Захтев
за додатним објашњењима или информацијама конкурсне документације, ЈНМВ, бр.
02/1.год., сервисирање и одржавање медицинске опреме- 50000000-5.Тражење
додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
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8.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,ЕЛЕМЕНТИ KРИТЕРИЈУМА:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уговор се закључује на период од 12 месеци

9.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА:
Захтев за заштиту права понуђач може да поднесе Републичкој комисији, непосредно на
адресу наручиоца,електронским поштом,факсом или препорученом пошиљком у току целог
поступка јавне набавке.Наручилац ће обавештење о захтеву објавити на Порталу јавних
набавки, у року од 2 дана од пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,садржина позива или
конкурсна документација,захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.Закона или о обустави поступка јавне
набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од пријема
одлуке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара ( број жиро рачуна:840-30678845-06,шифра плаћања: 153, позив на
број:број или ознака јавне набавке, сврха:Републичка административна такса са назнаком
набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

10. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН:
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме 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 1 понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Конкурсна документација садржи 18 страна.
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ПРИЛОГ V :ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку услуге мале вредности, сервисирањеи одржавање медицинске опреме- 50000000-5
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача ( E-mail):
Tелефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
2)ПОНУДУ ПОДНОСИ: (ЗАОКРУЖИТИ ПОНУЂЕНО)
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) ЗАЈЕДНИЧКИ

3)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :- сервисирање и одржавање медицинске опреме50000000-5
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања искључиво 60 дана (навести рок у данима)
Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана
отварања понуда – навести рок у данима)
Рок извршења услуге ( максимум 5 дана од дана
приступања отклањања квара)
Рок за решавање рекламација ( максимум 3 дана
од дана пријема рекламације)
Место и начин испоруке
.
Датум
________________

Понуђач

м.п

____________________
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ПРИЛОГ V.1 :ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку услуге мале вредности,02/1–
сервисирање и одржавање медицинске опреме-50000000-5,
1) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса понуђача:
Матични број:
Порески идентификациони број подизвођача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити подизвођач (не
може бити више од 50%)
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
2)ПОНУДУ ПОДНОСИ: (ЗАОКРУЖИТИ ПОНУЂЕНО)
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) ЗАЈЕДНИЧКИ

3)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :- сервисирање и одржавање медицинске опреме ,
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања искључиво 60 дана (навести рок у данима)
Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана
отварања понуда – навести рок у данима)
Рок извршења услуге ( максимум 5 дана од дана
приступања отклањања квара)
Рок за решавање рекламација ( максимум 3 дана
од дана пријема рекламације)
Место и начин испоруке
.
Напомена:Образац понуде попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико
има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача .

Датум
________________

Понуђач

м.п

___________________
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ПРИЛОГ V.2 :ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)

Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку услуге мале вредности,02/1сервисирање и одржавање медицинске опреме-5000000-5
1) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
а) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса :
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
б) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса :
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
2)ПОНУДУ ПОДНОСИ: (ЗАОКРУЖИТИ ПОНУЂЕНО)
А)САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) ЗАЈЕДНИЧКИ

3)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :- сервисирање и одржавање медицинске опреме ,
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања искључиво 60дана (-навести
рок у данима)
Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана
отварања понуда – навести рок у данима)
Рок извршења услуге ( максимум 5 дана од дана
приступања отклањања квара)
Рок за решавање рекламација ( максимум 3 дана
од дана пријема рекламације)
Место и начин испоруке
.
Напомена:Образац понуде 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
или да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум
________________

Понуђач

м.п

____________________
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У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности – сервисирање и одржавање медицинске
опреме- 50000000-5, бр.02/1, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА О ПОСТОЈАЊУ СЕРВИСА

Понуђач________________ изјављује, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу у поступку ЈН МВ 02/1 ,
сервисирање и одржавање медицинске опреме-50000000-5, да поседује
најмање један сервис на територији Републике Србије.

Датум
___________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________
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МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина број 32, ПИБ:101508979, матични
број:17228439, бр.рачуна: 840-495661-58 код Управе за трезор, тел.034/366-530, телефакс 034/366530,кога заступа директор Проф. др Ранко Голијанин (у даљем тексту: наручилац)
И
_____________________
са
седиштем
у
_______________,улица__________________
ПИБ________________ матични број _________________,број рачуна: ________________,
Код____________
банке,тел. ___________, кога заступа__________________ ( у даљем
тексту:извршилац услуге).
Члан 1.
Уговорене стране констатују:
-да је наручилац, на основу позиваза сервисирања и одржавања медицинске опреме ,спровео
поступак јавне набавке мале вредности под редним бројем 02/1.
1)Да је извршилац услуге__________________ 2018. године доставио понуду број
_________ која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
2)Да понуда извршиоца услуге у свему одговара спецификацији из конкурсне документације,
која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
3)Даје наручилац, на основу понуде извршиоца услуге и одлуке о додели уговора ЈНМВ 02/1
од _________ 2018.године изабрао извршиоца услуге.

Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка услуге- сервисирање и одржавање медицинске опреме
(стоматолошких машина,насадних инструмената,сервисирање зубне технике) за потребе Завода
за стоматологију Крагујевац,одређенеу спецификацији понуде извршиоца услуге са ценом радног
сата која је фиксна и непроменљива током трајања овог Уговора и која је саставни део његове
понуде, бр._______од _______2018.године,а која чини саставни део овог уговора.
Члан 3.
Укупна цена из чл.2. овог уговора утврђује се до износа -------------динара без ПДВ-а односно у
износ до------------динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање услуга које су предмет овог уговора у року од
______ дана , од дана фактурисања сваке појединачне услуге.
Члан 5.
Извршилац услуге се обавезује да услуге из чл.2. уговора пружа сукцесивно, а на основу захтева
наручиоца, тако што ће се на сваки позив наручиоца, примљен до 10 сати у току радног дана,
одазвати и приступити пружању појединачне услуге наредног дана до 14 сати.
Очекивани рок извршења сваке појединачне услуге је __________ дана од дана приступања
пружању појединачне услуге.
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Рок за извршење се може продужити само у случају да наручилац изричито пристане на
продужење рока извршења, односно у случајевима више силе.
Сматра се да је извршена адекватна услуга када овлашћено лице наручиоца то констатује, што се
потврђује документом, који потписују присутна овлашћена лица наручиоца и извршиоца услуга.
Поменути документ и достављена фактура су основ за плаћање уговорене цене.
Члан 6.
У случају да наручилац констатује да су утврђени недостаци у извршеној услузи, извршилац услуге
је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране
наручиоца.
Члан 7.
Квалитет услуга које су предмет овог уговора мора одговарати важећим стандарима за ту врсту
услуга.
У случају сумње у квалитет наручилац је овлашћен да изврши контролу квалитета извршених
услуга тако што ће ангажовати специјализовану установу ради анализе. Уколико установа из
претходног става утврди одступања од уговореног квалитета односно стандарда, трошкови
анализе падају на терет извршиоца услуге а наручилац је овлашћен да једнострано раскине
уговор.
Члан 8.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно а у немогућности споразумног
решавања спора уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

наручилац
директор

извршилац услуге
директор
М.П.

_____________________
Проф.др.Ранко Голијанин

___________________________

Напомена:
* Понуђач који наступа самостално или са подизвођачем дужан је да попуни и потпише од
стране овлашћеног лица модел уговора и исти овери печатом , чиме потврђује да прихвата све
елементе модела уговора .
* Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача дужни су да потпишу од
стране овлашћеног лица, модел уговора и исти овере печатом, чиме потврђују да прихватају све
елементе модела уговора.
* Овај модел Уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним
понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о ЈН, након што му је
уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
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