На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр.
124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл.
гласник РС'', бр. 29/13), од стране Наручиоца (Института за лечење и
рехабилитацију „Нишка Бања“) припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услугe мале вредности

ПРЕДМЕТ:
„Процена фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и
капитала Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“
на дан 31.12.2013. године“

Септермбар, 2014. године
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1. Општи подаци о набавци и предмету јавне набавке
Позивамо вас да нам у поступку јавне набавке мале вредности доставите
понуду за набавку услугe- „Процена фер тржишне вредности целокупне
имовине, обавеза и капитала Института за лечење и рехабилитацију „Нишка
Бања“ на дан 31.12.2013. године“, за потребе Института за лечење и
рехабилитацију „Нишка Бања“ у Нишкој Бањи, са елементима наведеним у
конкурсној документацији.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом.
Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе лично или
путем поште у затвореној коверти са напоменом ''НЕ ОТВАРАТИ - понуда за
„Процену фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала
Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ на дан 31.12.2013.
године“.
Крајњи рок за приспеће понуда је 18.09.2014. године до 11,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Института
за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка
Бања (вила Тасковић), најкасније до наведеног рока, укључујући и понуде послате
поштом. Понуде које нису достављене наручиоцу до наведеног рока сматраће се
неблаговременим и Комисија ће их по окончању поступка јавног отварања понуда
неотворене вратити понуђачима са назнаком да су послате неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се у Управној згради Института за лечење и
рехабилитацију „Нишка Бања“, ул. Српских јунака бр. 2, 18205 Нишка Бања (вила
Тасковић), Ниш, дана 18.09.2014. године у 11,30 часова. Отварању понуда могу да
присуствују представници понуђача са овлашћењем датим на обрасцу који чини
саставни део конкурсне документације. Овлашћење се предаје Комисији
непосредно пре јавног отварања понуда или се налази у оквиру понуде.
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року до 10 дана од дана
јавног отварања понуда.
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2. Упутство понуђачима како да сачине понуду
1. Понуда и сва документација мора бити на српском језику. Понуде на
другим језицима биће одбијене као неисправне.
2. Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на
обрасцима који су саставни део конкурсне документације. Понуда се попуњава и
подноси на обрасцу из конкурсне документације. Понуде које нису сачињене на
обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене елементе неће
бити узете у разматрање.
Све странице понуде морају представљати јединствену целину (спојене на
било који начин), у супротном Наручилац ће одбити понуду као неисправну.
Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана неизбрисивим
мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
Понуда се подноси у затвореној коверти, са тачно наведеном адресом
понуђача и назнаком ’’НЕ ОТВАРАТИ – понуда за „Процена фер тржишне
вредности целокупне имовине, обавеза и капитала Института за лечење и
рехабилитацију „Нишка Бања“ на дан 31.12.2013. године“.
Комисија за јавну набавку узеће у разматрање само благовремене понуде, а
неблаговремене ће неотворене вратити понуђачима са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која
не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.
Наручилац ће одбити неодговарајуће, а задржава право да одбије и
неприхватљиве понуде.
3. Понуде са варијантама нису дозвољене.
4. Уколико понуђач самостално подноси понуду, не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди.
5. Уколико уговор буде додељен групи понуђача који су поднели заједничку
понуду, Наручилац ће захтевати од њих да поднесу правни акт споразум о
заједничком извршењу набавке којим ће бити прецизно одређена појединачна
одговорност сваког понуђача за извршење уговора.
Понуде са роковима које нису у складу са условима из конкурсне
документације биће одбијене као неисправне.
6. Цена дата у понуди мора бити изражена по јединици мере и у укупном
износу, у динарима и то:
- без урачунатог ПДВ-а и
- са урачунатим ПДВ-ом.
7. Вредновање и оцењивање понуда вршиће се на основу критеријума
најнижа понуђена цена.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати
понуђач који буде понудио краће рокове извршења услуге. У случају да два или
више понуђача који имају исту цену и исти рок извршења услуге, предност ће
имати понуђач који је понудио дужи рок плаћања. Уколико два или више понуђача
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имају исту цену, исте рокове извршења услуге, исте рокове плаћања, уговор о
јавној набавци ће бити додељен понуђачу који је имао веће укупне приходе у
2013.години.
8. Уз понуду обавезно доставити Изјаву о испуњавању услова из чл. 75 и
чл.76. и поседовању доказа из чл. 77. Закона о јавним набавкама, на обрасцу
која чини саставни елеменат Конкурсне документације. У понуди је неопходно
доставити све тражене податке и попунити све обрасце и моделе које
Наручилац тражи.
9. Наручилац може захтевати заштиту поверљивости података које
понуђачима стави на располагање. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све
податке о понуђачу садржане у понуди који су посебним прописима утврђени као
поверљиви и које је као такве означио понуђач. Неће се сматрати поверљивом цена
и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирања понуде.
10. Понуђач може, у писаном облику, редовном поштом или факсом,
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде. Тражење додатних информација и појашњења телефоном
није дозвољено, због поштовања начела једнакости понуђача у поступку.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
11. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуде.
12. После отварања понуда Наручилац може захтевати додатна објашњења и
вршити контролу код понуђача у случају процене да је то потребно у интересу
избора квалитетних добара и провере доказа које је понуђач доставио.
13. Понуђач је дужан да у року од 2 дана од дана позива Наручиоца
приступи закључењу уговора. Ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да
закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим
следећим понуђачем на ранг листи.
14. У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке
повређена права може поднети захтев за заштиту права, у складу са Законом о
јавним набавкама.
15. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није
другачије одређено, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Уз
захтев за заштиту права, подносилац захтева је дужан да поднесе и доказ о уплати
таксе у износу од 40.000,00 динара на одређени рачун буџета Републике Србије.
16. Уговор о јавној набавци ће бити закључен након истека рока за
подношење захтева за заштиту права.
17. После доношења одлуке наручиоца о додели уговора о јавној набавци
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
18. Наручилац може обуставити поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у
току исте буџетске године.
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19. Наручилац може одустати од доделе уговора о јавној набавци у случају
ванредних околности или више силе.
20. Конкурсна документација садржи укупно 18 страна.
21. Лице и служба за контакт у вези са конкурсном документацијом и правним
питањима:
Служба
јавних
набавки,
е-mail
javna.nabavka@radonnb.co.rs, fax 018/45-48-415.
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адреса

и

број

факса:

3. Образац понуде
за јавну набавку број 45/2014
Назив, седиште и адреса понуђача, сваког понуђача из групе понуђача односно
подаци о подизвођачу број телефона и факс:_________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

текући рачун, код банке: __________________________________________________
матични број: ___________________________________________________________
порески идентификациони број (ПИБ)_______________________________________

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр.

45/2014, „Процена фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и
капитала Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ на дан
31.12.2013. године“, достављамо
ПОНУДУ бр. ___________
Да квалитетно извршимо предметну услугу у складу са наведеним условима
из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде.
Понуду подносим:
а) самостално,
б) као заједничку понуду са:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

ц) са подизвођачем
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)

ЦЕНА: Укупна вредност понуде: __________________ динара без ПДВ-а
ПДВ: __________________ динара
Укупна вредност понуде: __________________ динара са ПДВ-ом.
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Рок плаћања: ___________________________________________________________
(Рок плаћања треба изразити у данима.Рок плаћања не може бити краћи од 15
дана од дана испостављања фактуре).

Рок извршења обавезе: ___________ дана.
Рок важења понуде: ____________ дана.

Дана:________2014.године
У__________________

М.П.
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ЗА ПОНУЂАЧА:

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке
Право на учешће у поступку има понуђач који поседује:
1. Извод из регистра надлежног органа (Агенција за привредне регистре) да
је физичко или правно лице регистровано за обављање предметне делатности;
2. Оснивачки акт понуђача (Одлука о оснивању, Уговор о заједничком
оснивању, Статут и сл.)или други валидан доказ да је понуђач основан и за
обављање делатности која је предмет јавне набавке
3. Ако је понуђач физичко лице- власник радње/предузетник:
Потврду Основног суда да власник радње 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;.
Ако је понуђач правно лице:
потврду Привредног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда.
4. У складу са условом да право на учеће у поступку има понуђач ако је
измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, потребно је да
понуђач има:
4а) - Потврду (уверење) Пореске управе за измирене доспеле обавезе које
администрира ова управа и
4б) - Потврду (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене
доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације потребно је да има
потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације.
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке – лиценцу овлашћеног проценитеља издату од стране
министарства привреде Р. Србије.
6. Као доказ да располаже неопходним финансијским и пословним
капацитетом потребно је да је понуђач за претходне три године (2011, 2012. и 2013.
година) пословао без губитака и о томе поседује као доказ- Извештај о бонитету за
јавне набавке, који издаје Центар за бонитет Народне банке Србије.
7. Као доказ да располаже довољним кадровским капацитетом потребно је
да понуђач има најмање троје запослених са пуним радним временом ( 40 сати
недељно).
8. Као доказ да располаже довољним техничким капацитетом потребно је да
понуђач располаже најмање једним возилом за обављање предметне јавне набавке.
НАПОМЕНА:
1. Доказе о испуњености наведених услова понуђач не доставља уз понуду
већ их доказује потписаном и овереном Изјавом- прилог бр. 5.
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5. Изјава о испуњености услова утврђених конкурсном
документацијом за јавну набавку
Сервисирање електричне и друге опреме
ИЗЈАВА
о испуњавању услова из чл. 75 и чл.76 и поседовању доказа из чл. 77. ЗЈН
Изјављујем
да
понуђач
________________________________
из
_________________ испуњава следеће законске услове за учешће у поступку
доделе уговора за јавну набавку мале вредности број 45/2014- „Процена фер
тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала Института за
лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ на дан 31.12.2013. године“, за
потребе Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“:
- да је регистрован код надлежног органа за обављање предметне
делатности, односно уписан у одговарајући регистар;
- да је основан за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
- Ако је понуђач физичко лице - власник радње/ предузетник:
- да власник радње 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;
Ако је понуђач правно лице:
- да понуђачу му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
- да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
- да располаже неопходном финансијским и пословним капацитетом,
односно да је у претходне три године пословао без губитака;
- да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, односно да
има најмање троје запослених са пуним радним временом;
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке - лиценцу овлашћеног проценитеља издату од
стране министарства привреде Р. Србије.
Изјаву дајем под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу.
У _______________ дана _______2014.год.

М.П.

Давалац изјаве- овлашћено лице
_____________________
(Име и презиме- читко исписано)
_____________________
(број личне карте даваоца изјаве и издавалац)
_____________________
(својеручни потпис даваоца изјаве)
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6. Подаци о понуђачу
Назив и седиште Понуђча
Лице овлашћено за заступање (директор, власник)
Лице овлашћено за закључивање уговора
Особа за контакт
Фиксни и мобилни телефон
Телефаx
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)

У__________________, дана __________2014.год.

М.П.
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За понуђача
___________________
(потпис овлашћеног лица)

7. Техничке карактеристике (сепцификација)
ЈН 45/2014
У складу са важећим прописима и стандардима извршење услуге:

„Процена фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала
Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ на дан 31.12.2013.
године“, за потребе Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“.

Спецификацију потписују:
Драган Адамовић, дипл.ецц,
Сања Манчић, дипл.ецц,

Миљана Динић, дипл.правник и
Марко Вујошевић, дипл.правник.
Директор Института
Проф. Др Марина Дељанин Илић
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8. ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

______________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ______________________________
ул.________________________________________
бр. л. к. _________________________ овлашћује се да у
име__________________________

____________________________________________________________
(назив понуђача)
из _____________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале
вредности услуга „Процене фер тржишне вредности целокупне имовине,
обавеза и капитала Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“
на дан 31.12.2013. године“, бр. 45/2014 коју је покренуо наручилац, Институт за
лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“.
Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге
сврхе се не може користити.
Датум: __________ 2014. год.
М.П.
Потпис овлашћеног лица:
_________________
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9. МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци услуга
Закључен дана___________2014.год. у поступку јавне набавке мале
вредности покренуте Одлуком бр. _________ од ________2014.године, између:
Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ са седиштем у
Нишкој Бањи, улица Српских јунака број 2, ПИБ: 101466671, Матични број:
07210582, Број рачуна: 840-567661-77 код Управе за јавна плаћања,
Телефон:018/502-036 Телефакс:018/4548-415,кога заступа Директор Института
проф др Марина Дељанин Илић. (у даљем тексту: Наручилац )
и
............................................................................................................. са седиштем у
..............................., улица ......................................................., ПИБ:........................,
матични број: ........................, број рачуна: .................................................. код
банке........................................, кога заступа ..................................................................
(у даљем тексту: Пружалац услуге)
Члан 1.
Предмет уговора
1.1
Предмет овог уговора је „Процене фер тржишне вредности целокупне
имовине, обавеза и капитала Института за лечење и рехабилитацију
„Нишка Бања“ на дан 31.12.2013. године“ (у даљем тексту: Услуга).
1.2. Врста услуге утврђена је према Позиву наручиоца објављеном на Порталу
јавних набавки дана 08.09.2014. године, и прихваћеној понуди пружаоца
услуге, број __________ од ______ 2014. године, у спроведеном поступку
јавне набавке мале вредности, а исказане у конкурсној документацији.
1.3.

Понуда пружаоца услуге је саставни део овог уговора.
Члан 2.

Цена и начин плаћања
2.1. Укупна цена уговорене услуге износи ___________ динара без ПДВ-а, а
са ПДВ-ом ____________ динара.
2.2. У уговорену цену Услуге из става 2.1. овог члана урачунати су сви
трошкови Извршиоца услуге.
2.3. Наручилац се обавезује да у року од ________ дана од дана
испостављања рачуна за извршену услугу исплати Извршиоцу вредност
исте по уговореној цени.

13 од 18

Члан 3.
Рок извршења и пријем
3.1. Извршилац услуге се обавезује да изврши услугу која је предмет овог
уговора, у року од ______ дана, у складу са захтевом Наручиоца.. Место
извршења је седиште Наручиоца, а сви трошкови падају на терет
Извршиоца. Услуга која је предмет набавке врши се у складу са М Р С и
МФСИ. У случају да услуга није извршена у складу са М Р С и МФСИ и
захтевом Наручиоца, Наручилац има право да по свом избору и о трошку
Извршиоца услуге захтева: а) стриктно извршење уговорене услуге; б)
повраћај плаћене цене за несаобразну услугу, са припадајућом законском
затезном каматом од извршене уплате, и тиме раскине Уговор.
3.2.

Током извршења услуге, Извршилац услуге је дужан да у складу са
Законом о безбедности и здравља на раду, спроводи и контролише
примену мера безбедности и здравља на раду, мера противпожарне
заштите и заштите од експлозије, као и мере за очување животне средине.
Члан 4.

Гаранције
4.1. Извршилац услуге даје пуну гаранцију Наручиоцу, да ће квалитет
извршене услуге у потпуности одговарати захтевима из МРС и МФСИ,
као и конкурсне документације Наручиоца.
Члан 5.
Уговорна казна
5.1. У случају кашњења са извршењем услуге у уговореном року, под
условом да је до кашњења дошло кривицом Извршиоца услуге,
Наручилац има право да захтева уговорну казну у висини од 0,5% за
сваки дан закашњења, а највише до 5% од уговорене вредности тражене
услуге.
5.2. Наручилац има право да износ уговорене казне из члана 6.1. Уговора
одбије приликом плаћања уговорене цене.
5.3. Уговорна казна за кашњење са извршењем почињу да теку по истеку дана
од дана уговореног рока извршења.
Члан 6.
Раскид уговора
6.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
представника уговорних страна. Датумом закључења Уговора сматраће се
каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не потпишу
истовремено.
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6.2.

У случају да једна уговорна страна не извршава или неуредно извршава
своје уговорне обавезе, а на писано упозорење друге уговорне стране, ни
у накнадном року од 8 (осам) дана не престане са даљим кашњењем у
извршењу својих уговорних обавеза тј. неуредним извршавањем
својих уговорних обавеза, друга уговорна страна има право на
једнострани
раскид
Уговора, достављањем писменог саопштења
упућеног тој уговорној страни. Уговор се сматра раскинутим даном
када је друга уговорна страна примила обавештење о једностраном
раскиду Уговора.

Члан 7.
Решавање спорова
7.1. Све евентуалне спорове који могу настати из Уговора уговорне
стране ће покушати да реше споразумно. Уколико уговорне стране не
постигну споразум, за решавање спора биће надлежан Привредни суд у
Нишу.
Члан 8.
Завршне одредбе
8.1. Све евентуалне измене и допуне овог Уговора морају бити
сачињене у писменој форми и потписане од стране овлашћених
представника обе уговорне стране.
8.2. За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
8.3. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два).

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИЛАЦ

____________________

____________________

Напомена: Понуђач је дужан да попуни модел уговора тако што ће
уписати своје податке, рок плаћања, рок завршетка услуге, потпише га и
овери печатом.
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10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

___________________________________________
Р.бр
1.

Структура трошкова

Износ

2.
3.
4.
5.
6.
Укупна цена са ПДВ-ом:
ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дана _______ 2014.год.
М.П.
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Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА
У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђујем да понуђач ________________________
у поступку јавне набавке „Процене фер тржишне вредности целокупне
имовине, обавеза и капитала Института за лечење и рехабилитацију „Нишка
Бања“ на дан 31.12.2013. године“, број набавке 45/2014, понуду подноси
независно и без договора да другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана _______ 2014.год.
М.П.
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Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности услуге „Процене фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и
капитала Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ на дан
31.12.2013. године“ сачинила је Комисија за јавну набавку образована у
следећем саставу:

1.

Члан

Драган Адамовић

ЗАМЕНИЦИ ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ
Јадранка Миљковић

2.

Члан

Сања Манчић

Ивана Андрејевић

3.

Члан

Марко Вујошевић

Ана Миљковић

4.

Члан

Миљана Динић

Љиљана Јовановић

Р.
бр.

САСТАВ

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Директор Института
Проф. др Марина Дељанин Илић
_____________________________
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