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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Градски центар за социјални рад у Београду,
Руска бр.4
www.gcsrbg.org.

2) Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

3) Предмет јавне набавке: услуга – поправка и одржавање клима уређаја

4)
Особа за контакт Славица Новаковић, дипл.правник e-mail:
slavica.novakovic@gcsrbg.org
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ

Опис предмета набавке: услуга
социјални рад у Београду

– поправка и одржавање клима уређаја Градског центра за

Назив и ознака из општег речника набавке:
50730000- услуге поправке и одржавања расхладних група
3) Техничке карактеристике и опис услуга
Адресе Одељења Градског центра за социјални рад у Београду, ознака и број клима
уређаја који се налазе у Градском центру за социјални рад у Београду, Руска бр.4

4
7

10

11

7

Савски венац-ул.Ломина бр.17,

5

2

4

Стари град Господар Јевремова бр.17a

4

4

4

Нови Београд –УЛ.Тошин бунар бр.148

9

5

7

Чукарица- , Михаила Валтровића бр.36a

6

17

7

Врачар –ул.Максима Горког бр. 17a

5

3

4

Звездара- ул.Крфска , бр.7

7

7

6

Сопот –ул.Космајски трг бр.13

4

1

4

Барајево-ул.Светосавска бр.87б

4

1

5

Лазаревац-ул., Јанка Стајчића бр.21

5

4

5

Раковица,ул.Мишка Крањца бр.12
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6

5
6

1

AUX

9

KOREL

10

TOYO

6

PANASONIC

Палилула-ул.Цвијићева бр.110

12

PAOLO

Сурчин-ул.Косовскабр.2,

DELONGHI

Земун, ул.Александра Дубчека бр.2.

GALANZ

6

LG

MIDEA

Вождовац-, ул.Адмирала Вуковића бр. 14

CROWN

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА У ГРАДСКОМ
ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У
БЕОГРАДУ –

Обреновац-ул. ул Улица VI бр. 10 ц,

17

Гроцка -ул, Булевар ослобођења бр. 51

5

6

5

Младеновац -, Трг Краљице Марије бр.13

7

5

6

Градски центар за социјални рад
у Београду ,Руска бр.4

11

4

1

4

12

2

UKUPNO

96

4

1

10
2

90

2

1

6

5

17

Опис услуга : поправка ,сервис и одржавање клима уређаја Градског центра за социјални рад у
Београду за које је неопходно уколико се утврди обезбедити и набавити оригиналне резервне
делове за горе наведено у оквиру уговорене вредности предметне набавке ..

р.
бр

НАЗИВ УСЛУГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

Јединица
мере

1

Демонтажа клима уређаја

Радни час

1

2

Демонтажа електронике клима уређаја

Радни час

1

3

Демонтажа одвода кондензата на клима уређају

Радни час

1

4

Демонтажа спољне јединице клима уређаја

Радни час

1

5

Демонтажа унутрашње јединице клима уређаја

Радни час

1

6

Демонтажа и сервис клима уређаја

Радни час

1

7

Демонтажа сензора на клима уређају

Радни час

1

8

Демонтажа релеја клима уређаја

Радни час

1

9

Демонтажа унутрашње турбине на клима уређају

Радни час

1

10

Демонтажа вентилатора спољне јединице клима уређаја

Радни час

1

11

Демонтажа витман осигурача

Радни час

1

12

Демонтажа СТЕП мотора

Радни час

1

13

Монтажа СТЕП мотора

Радни час

1

14

Монтажа клима уређаја

Радни час

1

15

Монтажа електронике клима уређаја

Радни час

1
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Количин а

16

Монтажа одвода кондензата на клима уређају

Радни час

1

17

Монтажа спољне јединице клима уређаја

Радни час

1

18

Монтажа унутрашње јединице клима уређаја

Радни час

1

19

Монтажа сензора на клима уређају

Радни час

1

20

Монтажа релеја клима уређаја

Радни час

1

21

Монтажа унутрашње турбине на клима уређају

Радни час

1

22

Монтажа вентилатора спољне јединице клима уређаја

Радни час

1

23

Монтажа витман осигурача

Радни час

1

24

Замена комресора12000 БТУ са пуњењем
гаса(Р22,Р407,Р410)
Замена комресора9000 БТУ са пуњењем
гаса(Р22,Р407,Р410)

Радни час

1

Радни час

1

26

Допуна гаса(Р22,Р407,Р410)

Радни час

1

27

Редован годишњи сервис клима уређаја без демонтаже

Радни час

1

28

Монтажа и демонтажа сензора унутрашње јединице

Радни час

1

29

Монтажа и демонтажа сензора спољне јединице

Радни час

1

30

Монтажа и демонтажа холендера на спољне јединице

Радни час

1

Радни час

1

Радни час

1

Радни час

1

Радни час

1

25

31
32
33
34

Монтажа и демонтажа холендера на унутрашње јединице
Монтажа и демонтажа вентила течне фазе спољне
јединице
Монтажа и демонтажа вентила гасне фазе унутрашње
јединице
Монтажа и демонтажа кондензатор компресора спољне
јединице

Градско подручје подразумева : Градски центар за социјални рад Руска бр.4 и Одељења
Градског центра за за социјални рад у Беогарду :Вождовац, Земун, Палилула, Раковица ,
Савски венац , Стари град , Нови Београд , Чукарица, Врачар и Звездара .
Приградско подручје подразумева Одељења Градског центра за
социјални рад у Београду: Сурчин,Сопот,Барајево, Лазаревац.Обреновац, Гроцка и Младеновац.

4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
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5) Рок и начин подношења понуда
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга –
услуга – поправка и одржавање клима уређаја Градског центра за социјални рад у Београду
ЈНМВ 1.2.5/2016 НЕ ОТВАРАТИ».
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем
поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Градског центра за социјални рад у
Београду,Руска бр.4, до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају преко писарнице Градског центра за социјални рад у
Београду,Руска бр.4,, на адресу: Градски центар за социјални рад у Београду,Руска бр.4, сваког
радног дана .
Крајњи рок за достављање понуда је 18.07.2016. године до 10.00 часова.
6) Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 18.07.2016. године у
просторијама Градског центра за социјални рад у Београду,Руска бр.4,.

10.30 часова., у

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку
поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која
присуствује отварању понуда.
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3) Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12.14/15 и 68/154), (у даљем тексту: Закон), и Упутство
како се доказује испуњеност тих услова

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. став 1. тач 1) до 4) И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3.1. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност следећих_обавезних
услова ИЗ ЧЛАНА 75. став 1. тач 1) до 4 Закона о јавним набавкама :
1)

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)
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;
3) 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;
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

3.2. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност додатних услова ИЗ
ЧЛАНА 76 Закона о јавним набавкама
1). Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност следећег додатног услова:
- да понуђач располаже довољним техничким капацитетом – услов у погледу довољног
техничког капацитета је да понуђач има у својини једно путничко возило .
2) Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност следећег додатног услова:
- да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – услов у погледу довољног
техничког капацитета је да понуђач има најмање 3(три) запослена или радно ангажована лица
техничке струке оспособљена за обављање предметне набавке

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80 ЗЈН:
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона.
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Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81
ЗЈН:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатни услов испуњавају заједно.
3.3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама
понуђач може доказати достављањем следећих доказа уз понуду:
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица и предузетници : Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
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Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност додатног услова у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама понуђач
може да доказује достављањем следећих доказа: :
-

фотокопију саобраћајне дозволе одакле се може видети да је возило регистровано на
име понуђача
копија уговора о раду, или уговор о повременим или привременим пословима , за 3(три)
запослена или радно ангажована лица техничке струке оспособљена за обављање
предметне набавке.
Докази морају бити важећи .

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.из тачке 1), 2) 3) и 4) и додатних
услова из 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, понуђач у складу са
члом . 77. став 4. Закона, доказује достављањем Изјаве о испуњености услова која је
саставни део ове конкурсне документације Образац 3
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 5 дана , не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву .
Понуђач није дужан да достави на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа .
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном докумнетацијом , ако понуђач наведе у понуди инетернет старницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услопва јавно доступни .
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке , која наступи до доношења одлуке ,односно
закључења уговора ,односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин
Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из
чл. 75. став 1. тачке 1) - 4). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и
предузетници, који су уписани у регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у
својој понуди (Образац 1) јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у
регистру понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача
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3.4.Упутство понуђачима како да сачине понуду
1)
Понуда се подноси на српском језику.
-Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена.
2)

Не прихвата се понуда са варијантама.

3)
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуде.
Свака измена, допуна или опозов понуде која се доставља наручиоцу пре истека рока за
подношење понуда треба да буде достављена аналогно упутству за подношење саме понуде,
с тим што се на предњој страни коверте у коју се пакује измена, допуна или опозив додаје реч
„измена“, или „допуна“, или „опозив“, а у зависности од тога шта се у коверти налази.
4)
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
5)
Уколико понуђач ангажује подизвођача, дужан је да у обрасцу понуде наведе део
предмета, као и проценат укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача.
6)
У случају заједничке понуде саставни део понуде је споразум којим се понуђачи
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем ,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора .
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу 3 конкурсне документације , у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу .
Задруга може поднети понуду самостално , у своје име , а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара . Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом . Ако
задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари .

7)

Наручилац не прихвата аванс као начин плаћања.

8)
Начин и услови плаћања: Плаћање за пружене услуге вршиће се по уговореним ценама,
на текући рачун Извршиоца услуга у року од 45 дана од пријема фактуре ..
9)
Валута понуде је динар (РСД).
10) Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде.
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Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље искључиво писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Адреса: Градски центар за социјални рад у Београду ,Руска бр.4
Електронска пошта: slavica.novakovic@gcsrbg.org
Факс: 011/2650-329
Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у року од 3 (три) дана
од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима и
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
11) Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,
да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.

12) Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена –најнижа понуђена
просечна цена радног часа .
У случају да две или више понуда имају исту понуђену просечну цену радног часа , наручилац
ће извршити доделу уговора применом елемента критеријума – дужи рок важења понуде. У
случају да две или више понуда имају исту понуђену просечну цену радног часа и исти рок
важења понуде наручилац ће извршити доделу уговора понуђачу који је пре доставио понуду.
13 ) Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у писарници наручиоца ,
електронском поштом на е-маил slavica.novakovic@gcsrbg.org или факсом на број 011/2650329 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.

12 / 31

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу 60.000 динара.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151.став1.тачка 6) ЗЈН , прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следећеелементе:
да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора дасадржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога,
износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,
број рачуна: 840-30678845-06
шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос)
позив на број: број или ознака предметне јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права ,
сврха: такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права ,
корисник: буџет Републике Србије,
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе,
потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе, за подносиоцезахтева
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл-138-167.Закона
14).УСЛОВИ И РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права .
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор о јавној
набавци пре истека рока за подношење захтева за заштиту права , у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) закона.
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Услуга – поправка и одржавање клима уређаја
Јавна набавка број 1.2.5/2016
На основу позива за подношење понуде за јавну набавку бр. 1.2.5/2016 –услуге поправке
и одржавања клима уређаја Градског центра за социјални рад у Београду, достављамо
ПОНУДУ бр. ______________од ___.___._____.године(обавезно уписати број и датум
понуде)
Понуду подносим (заокружити):
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
I Пословно име или скраћени назив
понуђача/носиоца посла из одговарајућег
регистра:
Aдреса седишта:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и банка:
Матични број:
Порески број – ПИБ:
ПДВ број:
Уписан у регистар понуђача

Да

II Пословно име или скраћени назив
подизвођача/
члана
групе
из одговарајућег регистра:
Aдреса
седишта:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и банка:
Матични број:
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не ( заокружити)

Порески број – ПИБ:
ПДВ број:
Уписан у регистар понуђача

Да

не ( заокружити)

Део предмета и проценат укупне вредности
набавке који ће се извршити преко
подизвођача (не већи од 50%)
ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Понуђена цена без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Понуђена цена са ПДВ-ом:
Словима цена са ПДВ-ом:

Понуђена цена је просечна цена радног часа . Цене су фиксне и непроменљиве. Цене
у понуди морају бити исказане у динарима

Рок и начин плаћања: пренос средстава на текући рачун Извршиоца услуга , у року од
45 дана од дана пријема фактуре Рок важења понуде: ______дана, (минимум 30 дана, од
дана јавног отварања понуда)
Потпис одговорног лица
М.П.

Напомена:
* Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а део II остаје непопуњен.
**У случају већег броја чланова групе понуђача или већег броја подизвођача, прву страну
обрасца копирати и приложити истом
***У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 2
Број понуде ____________од___________
(обавезно уписати број и датум понуде)
Услуга – поправка и одржавање клима уређаја
Јавна набавка број 1.2.5/2016
СТРУКТУРА

ЦЕНЕ

р.
бр

НАЗИВ УСЛУГА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА
УРЕЂАЈА

Једин
.
мере

Кол.

1

Демонтажа клима уређаја

Радни
час

1

Демонтажа електронике
клима уређаја

Радни
час

1

2

Демонтажа одвода
кондензата на клима
уређају

Радни
час

1

3

Демонтажа спољне
јединице клима уређаја

Радни
час

1

4

Демонтажа унутрашње
јединице клима уређаја

Радни
час

1

5

Демонтажа и сервис клима
уређаја

Радни
час

1

6

Радни
час

1

7

Демонтажа сензора на
клима уређају
Демонтажа релеја клима
уређаја

Радни
час

1

8

Демонтажа унутрашње
турбине на клима уређају

Радни
час

1

9
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Јединич
на цена
без
ПДВ-а
за
градско
подручје

Јединич
на цена
са ПДВом за
градско
подручје

Једин
ична
цена
без
ПДВ-а
за
пригра
дско
подруч
је

Јединич
на цена
са ПДВом за
приград
ско
подручје

Радни
час

1

10

Демонтажа вентилатора
спољне јединице клима
уређаја
Демонтажа витман
осигурача

Радни
час

1

11

Демонтажа СТЕП мотора

Радни
час

1

12

Монтажа СТЕП мотора

Радни
час

1

13

Монтажа клима уређаја

Радни
час

1

14

15

Монтажа електронике
клима уређаја

Радни
час

1

16

Монтажа одвода
кондензата на клима
уређају

Радни
час

1

17

Монтажа спољне јединице
клима уређаја

Радни
час

1

18

Монтажа унутрашње
јединице клима уређаја

Радни
час

1

Радни
час

1

19

Монтажа сензора на клима
уређају
Монтажа релеја клима
уређаја

Радни
час

1

20

Монтажа унутрашње
турбине на клима уређају

Радни
час

1

21

Радни
час

1

22

Монтажа вентилатора
спољне јединице клима
уређаја
Монтажа витман осигурача

Радни
час

1

23

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни

1

24

25
26

Замена комресора12000
БТУ са пуњењем
гаса(Р22,Р407,Р410)
Замена комресора9000
БТУ са пуњењем
гаса(Р22,Р407,Р410)
Допуна
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27

28

29

30

31

32

33

34

гаса(Р22,Р407,Р410)

час

Редован годишњи сервис
клима уређаја без
демонтаже
Монтажа и демонтажа
сензора унутрашње
јединице

Радни
час

1

Радни
час

1

Монтажа и демонтажа
сензора спољне јединице

Радни
час

1

Монтажа и демонтажа
холендера на спољне
јединице
Монтажа и демонтажа
холендера на унутрашње
јединице
Монтажа и демонтажа
вентила течне фазе
спољне јединице
Монтажа и демонтажа
вентила гасне фазе
унутрашње јединице
Монтажа и демонтажа
кондензатор компресора
спољне јединице

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни
час

1

I.Укупно цена за градско подручје (од 1 до 34) без ПДВ-a __________________динара
словима(____________________________________________________________________)
II.Укупно цена за градско подручје (од 1 до 34) са ПДВ-a __________________динара
словима(____________________________________________________________________)
III.Укупно цена за приградско подручје (од 1 до 34) без ПДВ-a __________________динара
словима(____________________________________________________________________)
IV..Укупно цена за приградско подручје (од 1 до 34) са ПДВ-a __________________динара
словима(____________________________________________________________________)
Просечна цена радног часа без ПДВ-а __________________динара
словима(____________________________________________________________________)
Просечна цена радног часа са ПДВ-ом __________________динара
словима(____________________________________________________________________)
Градско подручје подразумева : Градски центар за социјални рад Руска бр.4 и Одељења
Градског центра за за социјални рад у Беогарду :Вождовац, Земун, Палилула, Раковица ,
Савски венац , Стари град , Нови Београд , Чукарица, Врачар и Звездара .
Приградско подручје подразумева Одељења Градског центра за
социјални рад у Београду: Сурчин,Сопот,Барајево, Лазаревац.Обреновац, Гроцка и Младеновац.
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Битна напомена:
Просечна цена радног часа без ПДВ-а се добија тако што се сабере цена ( I+III ) за градско и
приградско пдручје и подели се са бројем 68. У образцу , унети цене у динарима са свим
урачунатим трошковима за јединицу.
Просечна цена радног часа са ПДВ-ом се добија тако што се сабере цена ( II+IV ) за градско и
приградско пдручје и подели се са бројем 68. У образцу , унети цене у динарима са свим
урачунатим трошковима за јединицу.
Радни час је 60 минута
Временски интервал од пријема захтева до интервенције :

Датум:_____________
Место:_____________

24 часа

Потпис одговорног лица:
м.п

_______________________

* У случају подношења заједничке понуде сви чланови групе понуђача заједно попуњавају, а сам
образац и потписује одговорно лице испред сваког члана групе понуђача);
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ОБРАЗАЦ 3
Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из
члана 76. Закона о јавним набавкама

Овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да
понуђач испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.из тачке 1), до 4) и додатне
услове из 76. Закона о јавним набавкама
у поступку набавке мале вредности - Услуга – поправка и одржавање клима уређаја
Јавна набавка број 1.2.5/2016
и то:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
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;
3) 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;
1). да понуђач располаже довољним техничким капацитетом – - да понуђач има у својини
једно путничко возило .
2) :- да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом –да понуђач има
најмање 3(три) запослена или радно ангажована лица техничке струке оспособљена за
обављање предметне набавке

МП

Потпис одговорног лица
_______________________

Напомена:
У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача,
чиме потврђују да сваки члан групе испуњава обавезне услове наведене у тачкама 1.-3
ове изјаве, а да додатне услове наведене у тачкама 1.-2. испуњавају заједно
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ОБРАЗАЦ 4 –
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ( «Сл. гласник РС» бр.
124/12.14/15 и 68/15) потврђујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као
заступник подизвођача ,дајем следећу :
ИЗЈАВУ

Подизвођач _________________________________(уписати назив подизвођача ) у поступку
јавна набавка ЈН.бр.1.2.5/2016 – Услуга – поправка и одржавање клима уређаја, испуњава
обавезне услове из члана 75. ст,1 тач.1) до 4). Закона о јавним
набавкама за учешће , и то :
1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар .
2.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 .
3.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 .
Потпис овлашћеног лица подизвођача
М.П.

______________________

Напомена:
Уколико понуђач поднси понуду са подизвођачем ,Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом .
*Образац копирати у зависности од броја подизвођача
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ОБРАЗАЦ 5 –
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за
јавну набавку – Услуга поправка и одржавање клима уређаја, јавна набавка број
1.2.5/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Потпис одговорног лица
МП

____________________

Напомена:
*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе
понуђача
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ОБРАЗАЦ 6 –
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О
ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА
МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу уколико ми
буде додељен уговор у поступку јавне набавке услуге – поправка и одржавање клима
уређаја
, јавна набавка број 1.2.5/2016, у моменту закључења уговора доставити сопствену бланко
меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом картона
депонованих потписа , оригинал овлашћењем за попуну менице и оригинал потврдом о
регистрацији менице насловљену на Градски центар за социјалн и рад у Београду,Руска
бр.4 , у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а , са клаузулом „без протеста“, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.

Потпис одговорног лица
МП

__________________________________

Напомена:
*У случају заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача који је у
достављеном споразуму одређен за достављање средства обезбеђења
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Образац 7 –
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Услуга – поправка о одржавање клима уређаја
, јавна набавка број 1.2.5/2016
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам у поступку јавне
набавке Услуга – поправка о одржавање клима уређаја, јавна набавка број 1.2.5/2016 имао
следеће трошкове:
Врста трошкова

:
_______________________________________
_
_______________________________________
_
_______________________________________
_

Износ трошкова
________________________________
________________________________
__
________________________________
________________________________
_
________________________________
________________________________
_
(навести износ припадајућих
трошкова)

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Потпис одговорног лица:
МП
________________________

Напомена:
*Овај образац не представља обавезну садржину понуде
** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава носилац
посла.
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Образац 8
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗ А У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА
ЧЛАНА
75. СТ. 2
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ИЗЈАВА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( «Сл. гласник РС» бр. 124/12,
14/15 и 68/15) као заступник понуђача , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављујем да смо поштовали све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању , условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Потпис одговорног лица
МП

__________________________________

Напомена:
*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача
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МОДЕЛ

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти
достави у понуди

Закључен између уговорних страна:
1. Градски центар за социјални рад у Београду, са седиштем у Београду, Руска бр.4,
ПИБ 100350927, матични број 07781962, које заступа директор Владимир Илић ( у даљем тексту
Наручилац)

и
2. _____________________________________________, са седиштем у _________, улица
____________________, ПИБ: ____________, матични број: __________, број рачуна:
_____________________
код
_______________________________,
кога
заступа
_________________________________, директор (у даљем тексту: Извршилац услуге).
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим
цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012,14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности, услуге – поправка и
одржавање клима уређаја Градског центра за социјални рад у Београду , број 1.2.5/2016 и
извршио прикупљање понуда за јавну набавку „
- Да је Извршилац услуге у својству Понуђача доставио Понуду број ____________ од
_________ године која је заведена код Наручиоца под бројем __________ (попуњава Наручилац)
од _________. године (попуњава Наручилац);
- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава
Наручилац) од ______. године (попуњава Наручилац), изабрао понуду Извршиоца услуге као
најповољнију .
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Члан 1.
Предмет овог уговора су услуге – поправка и одржавање клима уређаја, за потребе Градског
центра за социјални рад у Београду.
Предмет овог уговора су услуге – поправка и одржавање клима уређаја, за потребе Градског
центра за социјални рад у Београду, које обухватају отклањање уочених кварова - недостатака
на клима уређајима, сервис, уградња оригиналних резервних делова, за време трајања овог
уговора а према налогу и сагласности Наручиоца.
.
Уградња оригиналних резервних делова подразумева потребну замену делова у сваком
конкретном случају.
Члан 2.
Извршилац услуге се обавезује да ће извршити услугу из члана 1. овог уговора, у свему
сагласно Понуди број _________ од ________ године која чини сатаавни део овог уговора.
Члан 3.
Цена за извршене услуге је следећа:

р.
бр

НАЗИВ УСЛУГА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА
УРЕЂАЈА

Јед.
мере

Кол.

1

Демонтажа клима
уређаја

Радни
час

1

Демонтажа електронике
клима уређаја

Радни
час

1

2

Радни
час

1

3

Демонтажа одвода
кондензата на клима
уређају
Демонтажа спољне
јединице клима уређаја

Радни
час

1

4

Демонтажа унутрашње
јединице клима уређаја

Радни
час

1

5

Демонтажа и сервис
клима уређаја

Радни
час

1

6

Јединич
на цена
без
ПДВ-а
за
градско
подручје
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Јединичн
а цена са
ПДВ-ом
за
градско
подручје

Јединич
на цена
без
ПДВ-а
за
приград
ско
подручје

Јединич
на цена
са ПДВом за
приград
ско
подручје

Демонтажа сензора на
клима уређају

Радни
час

1

7

Демонтажа релеја клима
уређаја

Радни
час

1

8

Радни
Демонтажа унутрашње
турбине на клима уређају час

1

9

Демонтажа вентилатора
спољне јединице клима
уређаја

Радни
час

1

10

Демонтажа витман
осигурача

Радни
час

1

11

1

12

Демонтажа СТЕП мотора

Радни
час

Монтажа СТЕП мотора

Радни
час

1

13

Монтажа клима уређаја

Радни
час

1

14

15

Монтажа електронике
клима уређаја

Радни
час

1

16

Монтажа одвода
кондензата на клима
уређају

Радни
час

1

17

Монтажа спољне
јединице клима уређаја

Радни
час

1

18

Монтажа унутрашње
јединице клима уређаја

Радни
час

1

Монтажа сензора на
клима уређају

Радни
час

1

19

Монтажа релеја клима
уређаја

Радни
час

1

20

Радни
Монтажа унутрашње
турбине на клима уређају час

1

21

Монтажа вентилатора
спољне јединице клима
уређаја
Монтажа витман
осигурача

Радни
час

1

Радни

1

22
23
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час

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Замена комресора12000
БТУ са пуњењем
гаса(Р22,Р407,Р410)
Замена комресора9000
БТУ са пуњењем
гаса(Р22,Р407,Р410)

Радни
час

1

Радни
час

1

Допуна
гаса(Р22,Р407,Р410)

Радни
час

Редован годишњи
сервис клима уређаја без
демонтаже
Монтажа и демонтажа
сензора унутрашње
јединице
Монтажа и демонтажа
сензора спољне
јединице
Монтажа и демонтажа
холендера на спољне
јединице
Монтажа и демонтажа
холендера на унутрашње
јединице
Монтажа и демонтажа
вентила течне фазе
спољне јединице
Монтажа и демонтажа
вентила гасне фазе
унутрашње јединице
Монтажа и демонтажа
кондензатор компресора
спољне јединице

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни
час

1

Радни
час

1

1

Градско подручје подразумева: Градски центар за социјални рад Руска бр.4 и Одељења Градског
центра за за социјални рад у Београду: Вождовац, Земун, Палилула, Раковица, Савски венац,
Стари град, Нови Београд, Чукарица, Врачар и Звездара.
Приградско подручје подразумева Одељења Градског центра за социјални рад у Београду:
Сурчин,Сопот,Барајево, Лазаревац.Обреновац, Гроцка и Младеновац.
Члан 4.
Уговор се закључује у вредности до висине износа до 500.000,00 динара, без обрачунатог ПДВа односно до 600.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, у складу са планираним финасијским
средставима Наручиоца и у складу са планом набавки Наручиоца за 2016. годину.
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Цене услуга су фиксне и Извршилац услуге нема право на повећање цена за време трајања
овог уговора.
Члан 5.
.
Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
- Менично овлашћење за добро извршење посла да се меница у износу од 10 % од вредности
уговора без ПДВ-а , без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају
неизвршења уговорених обавеза по закљученом уговору,
Соло меницу на износ од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, из члана 4.овог уговора
потписану и регистровану у складу са одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011), са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.
-

Потврду о регистрацији менице,

-

Копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потписи и
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од
дана закључења уговора).

Члан 6.
Извршилац услуга ће за обављање услуга из Уговора одредити искључиво стручна техничка
лица.
Извршилац услуга се обавезује да ће уз претходну писмену сагласност Наручиоца обезбедити и
набавити оригиналне резервне делове за опрему из предмета овог уговора уз презентовање
рачуна о извршеној набавци, односно куповини предње наведеног.
Цена резервних делова пада на терет Извршиоца услуга, у оквиру вредности уговора из члана 4
овог Уговора .
Извршилац услуге је одговоран за квалитет извршених услуга, и обавезан је да услуге из
предмета овог уговора извршава сагласно прописима и стандардима за ту врсту услуге.
За сваку појединачно извршену услугу из овог уговора Извршилац услуга је дужан да сачини
извештај о извршеним услугама и исти потписан од стране Извршилац услуга достави
Наручиоцу на сагласност.
Све основане приговоре Наручиоца, како у погледу квалитета, количине тако и броја радних
часова Извршилац услуга је дужан да отклони одмах.
Члан 7.
Плаћање услуга која су предмет набавке вршиће се у року од 45 дана од дана пријема фактуре
Члан 8.
Извршилац услуге се обавезује да услугу изврши у року од 24 часа од дана пријема захтева за
интервенцијом .
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Извршилац услуге на извршене услуге даје гаранцију ___________ дана од дана извршене
услуге.
Извршилац услуге се обавезује да Наручиоцу омогући коришћење услуга сваког радног дана у
време радног времена Извршиоца услуге, а у изузетним случајевима, на захтев Наручиоца, и у
нерадне дане и ван радног времена.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења уговора ..
Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана од дана достављања
писменог обавештења о отказу.
Наручилац има право да једнострано откаже уговор у свако доба и без отказног рока, ако
Извршилац услуге не извршава обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено обавестити
Извршиоца услуге.
Члан 10.
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се Закон о
облигационим односима и други важећи прописи из ове области.
Члан 11.
У случају спора по овом уговору, уговорне стране ће настојати да га реше споразумно, а уколико
се настали спор не реши споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 12.
Саставни де овог Уговора је је Понуда извршиоца услуге број:_______од ______. године
Члан 13.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењиваће се на
период од 12 месеци. од дана закључења уговора
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од Наручилац добија 4 (четири)
примерка, а Извршилац услуге 2 (два) примерка.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
НАРУЧИЛАЦ
Градски центар за социјални рад у
Београду

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ

________________________________

Директор

______________________________

Владимир Илић
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