ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
Број: I-282/2
Датум: 23.03.2021. године
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Набавка услуге годишњег одржавања и сервиса агрегата, број 16/2021
Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица
Адреса наручиоца: ул. Михаила Аврамовића бр. 28
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs
Врста наручиоца: здравство
Поступка набавке: 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: Набавка услуге годишњег одржавања и сервиса агрегата (CPV 50000000 –
Услуге одржавања и поправки)
Процењена вредност набавке у динарима (без ПДВ): 150.000,00 РСД
Набавка је јединствена и није обликована по партијама.
Опис предмета набавке/техничка спецификација, остали услови и напомене: Дати у наставку
позива за подношење понуда.
ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:
Рок одзива на интервенцију: до 2 сата
Рок отклањања квара: до 24 сата
Гарантни рок: минимум 12 месеци
Рок важности понуде: минимум 30 дана
Начин и услови плаћања:
-Плаћање за испоручена добра/извршене услуге и радове се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање
је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи
од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 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 испоручена добара у конкретној количини, што се констатује Записником о
испорученим добрима 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, ул. 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 испоруци, потписан од стране представника Наручиоца
и изабраног понуђача (Добављача).
-Плаћање по овом уговору у 2021. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским
планом за 2021. годину, за ове намене.
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Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповоњније понуде ће се извршити применом
критеријума „ЦЕНА“. У случају да два или више привредна субјекта понуде исту цену, наручилац ће
избор најповољнијег привредног субјекта извршити путем жреба.
Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора (до реализације износа
процењене вредности набавке - 150.000,00 РСД без ПДВ)
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, скенирани, електронским
путем, на адресу: javne.nabavke@iohbb.edu.rs заједно са свом захтеваном документацијом (Образац
структуре понуђене цене и Изјава).
ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 25.03.2021. ГОДИНЕ ДО 13:00 ЧАСОВА.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних набавки
Института за ортопедију Бањица, ул. Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 25.03.2021. године у 13:00
часова.
Контакт:
Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edu.rs

Београд, 23.03.2021. године
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Набавка услуге годишњег одржавања и сервиса агрегата, набавка редни број 16/2021
Позиција
Опис
1
Пружање услуге годишњег сервиса
агрегата 250kva
2
Пружање услуге редовног месечног
сервиса агрегата 250kva
3
Пружање услуга поправки агрегата –
интервенције (отклањање квара,
замена делова) – цена норма сата

Јединица мере
ком.

Количина
1

ком.

11

час

1

Контакт:
Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edу.rs
Београд, 23.03.2021.године
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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
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Набавка услуге годишњег одржавања и сервиса агрегата, набавка редни број 16/2021
ПОНУДА број _______

Позиција
1
2
3

ОПИС

Пружање услуге годишњег сервиса агрегата 250kva
Пружање услуге редовног месечног сервиса агрегата 250kva
Пружање услуга поправки агрегата – интервенције (отклањање квара,
замена делова) – цена норма сата

Јединица
мере

Количина

ком.
ком.

1
1

час

1

Јединична цена
(РСД без ПДВ)

Укупна цена
(РСД без ПДВ)

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ:
ПДВ ____% РСД
УКУПНО РСД СА ПДВ:

ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:
Рок одзива на интервенцију: __________ (до 2 сата)
Рок отклањања квара: ___________ (до 24 сата)
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Гарантни рок: _______________ (минимум 12 месеци)
Рок важности понуде: минимум 30 дана
* Уговор ће се реализовати максимално до износа средстава опредељених за ову набавку.
* Понуђач за годишњи сервис обезбеђује о свом трошку потребну количину моторног уља, расхладне течности, филтере за уље, гориво и ваздух.
* Током године врши се 11 (једанаест) редовних месечних сервиса.
* Цена интервенције (отклањање квара, замена делова) подразумева цену услуге - норма сата, док се делови фактуришу посебно.
* Понуђач је дужан да делове фактурише према набавној цени и уз фактуру за извршену поправку достави копију улазне фактуре.
* О извршеном раду води се дневник у коме ће се бележити: датум и час обављеног посла, стање на бројачу сати рада и евентуална друга запажања.
Начин и услови плаћања: Плаћање за испоручена добра се врши у року не дужем од 90 дана. Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити сагласно
могућностима Наручиоца у року који не може бити дужи од 90 дана од дана испостављања рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 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 испоручена добара у
конкретној количини, што се констатује Записником о испорученим добрима 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
_____________________________________
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ИЗЈАВА
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице
Привредног субјекта___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
да не постоје основи за искључење на основу члана 111. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 91/19) у поступку Набавкe услуге годишњег одржавања и сервиса агрегата,
редни број 16/2021
1) Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење понуда, није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом
није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело
удруживања ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези
са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично
дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног
положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело
давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења
кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и
кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на
извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких
дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело
финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског
односа и превоза лица у ропском односу;
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање
или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење
понуда није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права,
укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних
исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција;
4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;
5) Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања
наручиоца или дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку
јавне набавке или доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора;
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако у
поступку јавне набавке утврди да постоје основи за искључење наведени у овој Изјави, а може
да одустане из преовлађујућих разлога који се односе на јавни интерес као што је јавно
здравље или заштита животне средине.

Место и датум:
_________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
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