ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
Број: И-258/2
Датум: 11.03.2021. год.
Београд, Михаила Аврамовића бр. 28
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Услуга хигијенско-машинског прања подова у Служби за хируршке интервенције
(Операциони блок)
број ЈН 7/2021
Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица
Адреса наручиоца: Михаила Аврамовића бр. 28
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs
Врста наручиоца: здравство
Поступка набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује по члану 27., став 1, тачка 1.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019)
Предмет набавке: Услуга хигијенско-машинског прања подова у Служби за хируршке
интервенције (Операциони блок) (OРН 90910000 Услуге чишћења)
Процењена вредност набавке у динарима без ПДВ: 990.000,00 РСД
Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.
Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповоњније понуде ће се извршити
применом критеријума „цена“ који је исказан у Обрасцу понуде. У случају да два или више
привредна субјекта понуде исту цену, Наручилац ће избор најповољнијег привредног
субјекта извршити путем жреба.
Најповољнијем привредном субјекту, изабраном по наведеном критеријуму, биће додељен
уговор на процењену вредност која је опредељена за ову набавку. Овако изабран
привредни субјект биће позиван од стране Наручиоца ради реализације предметних услуга у
складу са потребама Наручиоца. Вредност за коју ће се закључити уговор о набавци важиће
до реализације у конкретној вредности, а временски најдуже годину дана од дана закључења.
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ДОБАВЉАЧУ ДА
ИСКОРИСТИ СВА УГОВОРЕНА СРЕДСТВА, ВЕЋ ЋЕ СРЕДСТВА БИТИ
КОРИШЋЕНА У СКЛАДУ СА РЕАЛНИМ И ОПРАВДАНИМ ПОТРЕБАМА
НАРУЧИОЦА.
Опис предмета набавке/техничка спецификација, рок извршења услуге, остали услови
и напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда.
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за извршене услуге ће се врши у
року до 90 дана (у складу са чл. 4 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17 и 91/19), а за
стварно извршене услуге у конкретној количини што се констатује Записником о извршеним
услугама одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и
Понуђача, а према условима из обрасца понуде.
Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом
одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12,
68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно
других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
(„Службени гласник РС“ број 7/2018,59/2018 и 8/2019).

Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни
регистар фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручоца, Београд,
Михаила Аврамовића бр. 28.
Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна понуђача.
Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен
код Наручиоца, доставити и Записник о извршеној услузи, потписан од стране представника
Наручиоца и изабраног понуђача (Добављача).
Плаћање по уговору у 2021. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених
Финансијским планом за 2021. годину, за ове намене.
Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора на период од
годину дана.
Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација
доступна: www.iohbb.edu.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се понодосе на обрасцима у прилогу позива за подношење понуда електронским
путем на адресу: javne.nabavke@iohbb.edu.rs заједно са свом захтеваном документацијом.
Понуде доставити најкасније до 17.03.2021. године до 10,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних
набавки Института за ортопедију Бањица, Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 17.03.2021.
године у 11,00 часова.

Контакт:
Институт за ортопедију Бањица
Одсек јавних набавки
тел: 011/6661-624

Београд, 11.03.2021. године

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН БР. 7/2021
Услуга хигијенско-машинског прања подова у Служби за хируршке интервенције
(Операциони блок)
Предмет набавке су услуге хигијенско-машинског прања подова у Служби за хируршке
интервенције (Операциони блок).
Ред.
бр.
1.
2.

Назив
Генерално прање, наношење емулзије у
просторијама Операционог блока
Месечно прање просторија Операционог блока

Јединица
мере
м2
м2

Количина
1200м2
10.000 м2

НАПОМЕНА: Материјал од којег су подне површине је већином таркет, епоксид.
Операционе сале са обложеним керамичким плочицама. Степеништа и бочни ходници су
терацо, а хол хируршког блока - мермер.
Понуде доставити узимајући у обзир извршење следећих услуга:
1. Генерално прање: скидање старе и наношење нове емулзије у 6 слојева.
2. Месечно прање-одржавање: - Суво усисавање;
Прање singl disk машином
Наношење хемије за сјај
Полирање hеight-speed машином 1600 обртаја
Привредни субјекти су дужни да испуне додатне услове за учешће у поступку набавке:
Додатни услови:
1.Да привредни субјект располаже неопходним
пословним капацитетом

Докази:
Сертификати:
-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 18001
(Изјава привредног субјекта дата под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу (на
меморандуму, оверена и потписана од стране
одговорно лица) да привредни субјект поседује
захтеване сертификате)

2.Да привредни субјект располаже довољним
техничким капацитетом
2.1.Да привредни субјект располаже са 2 моторна
теретна (доставна) возила за превоз средстава за
пружање предметних услуга. Привредни субјект
може располагати наведеним возилима у својини
или по другом правном основу (закуп, лизинг и др.).

2.1.Изјава привредност субјекта дата под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу (на
меморандуму, оверена и потписана од стране
одговорног лица) да располаже са 2 моторна теретна
(доставна) возила за превоз средстава за пружање
предметних услуга за шта поседује саобраћајне
дозволе или уговор о закупу/лизингу возила са
фотокопијом саобраћајне дозволе.

2.2. Да привредни субјект располаже следећим
средствима за рад:
-машина за гланцање са активним усисивачем ...3
ком
-усисивач за суво усисавање прашине......2 ком
-singl disk машина
-комбимат машина на гурање...2 ком
-комбимат машина на седење...1 ком
-усисивач за мокро усисавање ..3 ком
- комбимат на вожење 100 l - 1 ком
-машина за мокро брушење мермера
- гланцалица на батерије

2.2.
Списак
техничке
опремњености
(на
меморандуму, оверен и потписан од стране
одговорног лица) који ће садржати напомену да
привредни субјект поседује захтевана средства за
рад и да иста поседују важећи српски или европски
Ц атест са листом техничких карактеристика.

- професионална машина на пару за стелизицију од
најмање 8 бара Matrih sdv 8000
-ULV-FOGER-C-150Plus за освежавање простора
јонским сребром – 4 ком.
2.3.Хемикалије које се користе за одржавање подних
облога морају да буду еколошке:
-Емулзија за заштиту пода,
-Хемикалија за скидање емулзија,
-Хемикалија за прање пода,
-Хемикалија за одржавање емулзије,
-Хемикалија за одржавање санитарија и плочица у
купатилима
-Хемикалије за прање прозора
-Хемикалије за дезинфекцију на бази 50% водоник
пероксида стабилизованог стабилизатором на бази
јонског сребра

2.3. Изјава привредност субјекта (на меморандуму,
оверена и потписана од стране одговорног лица) да
су хемикалије које се користе за одржавање подних
облога еколошке и да поседују безбедоностне листе
и техничко упуство.

Наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора, захтева од
понуђача, чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оргинал 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 оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

Контакт:
Институт за ортопедију Бањица
Одсек јавних набавки
тел: 011/6661-624

Београд, 11.03.2021.године

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Услуга хигијенско-машинског прања подова у Служби за хируршке интервенције
(Операциони блок)
ЈН БР. 7/2021
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
Назив банке и број рачуна
Особа за контакт
Е-маил
Телефон/факс
Овлашћено лице

Позиција

ПОНУДА број _______

1

2

Назив
Генерално
прање,
наношење
емулзије
у
просторијама
Операционог блока
(скидање старе и наношење нове
емулзије у 6 слојева)
Месечно
прање
просторија
Операционог блока
- Суво усисавање
- Прање singl disk машином
- Наношење хемије за сјај
- Полирање hеight-speed машином 1600
обртаја

Јединица
мере

Количина

м2

1.200

м2

10.000

Цена по
јединици мере
у РСД без ПДВ

Укупна цена
РСД без ПДВ

Укупно РСД без ПДВ
ПДВ_____%
Укупно РСД са ПДВ
Рок извршења услуге: Рок извршења услуге је једном месечно, по позиву упућеном од стране
представника Наручиоца. Наручилац може позвати изабраног привредног субјекта ради поновног
извршења услуге из позиције 1 или 2 из обрасца понуде уколико се за то јави стварна и реална
потреба, што ће изабрани привредни субјект фактурисати по ценама датим у обрасцу понуде.
Рок важности понуде: _____дана (не мање од 30 дана) од дана отварања понуда.
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за извршене услуге ће се врши у року до
90 дана (у складу са чл. 4 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно извршене услуге у
конкретној количини што се констатује Записником о извршеним услугама одговарајуће количине и
квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача, а према условима из обрасца
понуде.
Датум:

_______________
М.П

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
______________________________________
______________________________________

