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Датум: 19.06.2019. 
 
 

Измене и допуне конкурсне документације 
 
 
 
Предмет: Измене Конкурсне документације број 3867 од 24.05.2019. године за јавну набавку У 9 „ 

Одржавање хигијене у објектима Дома здравља “. 
 
 
 
Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку  у 9, „ Одржавање хигијене у 
објектима Дома здравља “, тако што се мења Oбразац понуде, Модел уговора, новим који се 
налазе у прилогу овог документа.  
 
 
 Комисија за јавну набавку 
 

 
 
 
 
 

Страна 1 од 7 

mailto:javne.nabavke@dzpalilula.org.rs


I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

Образац понуде са обрасцем структуре цене и упутством како да се попуни 
Табела 6.1. 

Општи подаци о понуђачу 

Назив и адреса седишта:  
Порески идентификациони број (ПИБ) и 
матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  
Проценат укупне вредности понуде који 
испоручује понуђач:  
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача:  
Лице овлашћено за потписивање 
уговора:  
Начин подношења понуде 
(заокружити један од понуђених 
одговора) 

а) самостално;   
б) са подизвођачем;   
в) као заједничку понуду; 

 
Табела 6.2. 

Комерцијано-технички услови понуде 

Број понуде:  

Датум понуде:  

Рок важења понуде:  

Вредност свих услуга за период од месец дана без ПДВ-а:  

Вредност свих услуга за период од месец дана са ПДВ-ом:  

Укупна вредност понуде за период од 12 месеци без ПДВ-а:  

Укупна вредност понуде за период од 12 месеци са ПДВ-ом:  

Рок плаћања (минималано 60 дана):  

Остало:  
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Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, понуђач попуњава и Табелу 6.3. 
 

Табела 6.3. 

Општи подаци о подизвођачу/учеснику групе понуђача 1 

Назив и адреса седишта:  
Порески идентификациони број 
(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  
Проценат укупне вредности понуде 
који испоручује понуђач  

 
 

Општи подаци о понуђачу/учеснику групе понуђача 2 

Назив и адреса седишта:  
Порески идентификациони број 
(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  
Проценат укупне вредности понуде 
који испоручује понуђач  
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Сваку страну медела уговора је потребно парафирати и оверити печатом. 
 

Уговор 
Закључен између: 
 
1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 
кога заступа в.д. директора др Александар Стојановић , м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-
19, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: 
Наручилац) 
и 
2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ __________, 
рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: Извршилац 
услуге). 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен и у уговору 
о јавној набавци. 
 
3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 
рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник 
заједничке понуде). 
 
4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 
заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 
______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 
(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 
а) да је Наручилац, на основу позива за подношење понуда објављеног 24.05.2019. године на Порталу 
управе за јавне набавке Републике Србије, као и на интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за 
јавну набавку У 9, „Одржавање хигијене у објектима Дома здравља“, спровео отворен поступак јавне 
набавке, 
б) да је Извршилац услуге доставио понуду број _____________ од ___________2019. године која се налази у 
прилогу уговора и његов је саставни део, 
в) да понуда продавца у потпуности одговара услугама описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 
документације, који је саставни део Уговора, 
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г) да је Наручилац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели уговора изабрао продавчеву понуду 
као најповољнију. 
 

Члан 2. 
Предмет уговора јавне набавке У 9, је набавка услуге – Одржавање хигијене у објектима Дома здравља, 
према спецификацији датој у Прилогу бр. 1. из конкурсне документације.  
 

Члан 3. 
Уговорна цена износи ________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са 
урачунатим ПДВ-ом (укупна вредност уговора за период од 12 месеци). 
 
Рок плаћања: ____________________. 
 

Члан 4. 
Цена се може мењати у складу са стопом инфлације, ако иста пралази 10% од последњег дана у месецу кад 
је Уговор потписан, према последњем податку РЗЗС и то само уз обострану сагласност уговорних страна, уз 
закључење анекса овог уговора. 
 

Члан 5. 
Уговор се закључује на период од 12 месеци или до окончања спровођења поступка јавне набавке у 2020. 
години за исти предмет набавке. 
 

Члан 6. 
Као средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза Понуђач у року од 3 (три) дана од 
потписивања Уговора доставља бланко меницу и менично овлашћење, у висини од 10% вредности Уговора 
(вредност без ПДВ-а), са роком важности од најмање 30 дана дужим од рока важности Уговора и клаузулом 
„без протеста“, Потврду банке о извршеној регистацији меница у складу са Законом о изменама и допунама 
закона о платном промету (Службени гласник РС бр. 31/2011), копију ОП обрасца и копију Картона 
депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима на рачуну банке. 
 
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати - уновчити нарочито у 
следећим ситуацијама ако Извршилац услуга: 
 

- не испоштује одредбе уговора, 
- не изврши услуге које су тражене у погледу дате спецификације. 

 
Члан 7. 

Наручилац се обавезује да у року од ________ дана од пријема исправно испостављене фактуре по 
верификацији да је услуга извршена плати цену за извршену услуга - и то на рачун Извршиоца услуге бр. 
_________________________ који се води код ______________________________ банке. Рок плаћања не 
може бити краћи од 60 дана. 
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Члан 8. 
Извршилац услуге нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Уговора у 
уговореном обиму. 
 

Члан 9. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава 
одобрених за набаку осталих индиректних трошкова од стране Републичког фонда за здравствено 
осигурање у наредној буџетској години. 
 

Члан 10. 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредности уговора може повећати максимално 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 11. 
Извршилац услуга се обавезује да уговорене услуге врши квалитетно, благовремено, по правилима струке 
највишег стандарда, уз обавезу чувања  имовине Корисника услуга са пажњом доброг домаћина.  
 
Извршилац услуга одговара за штету која настане на имовини Корисника услуге уколико је проузрокована 
кривицом радника  Даваоца услуге о чему ће се направити комисијски записник о штети.  
 

Члан 12. 
Наручилац задржава право контроле фактурисане услуге у погледу квалитета, обима услуге и цене која се 
фактурише тако што ће одговорно лице Корисника својим увидом и потписом на фактури констатовати да 
ли су услуге извршене на договорени начин. 

Члан 13. 
Извршилац услуга, односно лица запослена код Извршиоца услуга, а која обављају послове из чл. 2. овог 
уговора се обавезују да садржину докумената, податке, информације и други материјал за које сазнају 
током вршења посла неће прегледати ни саопштавати трећим лицима, те да у случају обавештавања трећих 
лица о истим без одобрења Корисника услуга одговара за проузроковану штету Наручиоцу. 
 

Члан 14. 
Уколико Извршилац услуга не извршава уговорене обавезе Наручилац ће га писмено упозорити. 
 

Извршилац услуга је дужан да уочене недостаке отклони одмах, а најкасније у року од 24 сата од пријема 
рекламације. 

 

Уколико Извршилац услуга не поступи по упозорењу Наручилац има право да реализује меницу за добро 
извршење посла и једнострано раскине уговор. 
 

 

 
 
 
 
 

Страна 6 од 7 

mailto:javne.nabavke@dzpalilula.org.rs


I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

Члан 15. 
На односе који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се правила и прописи ЗОО. 

 
Члан 16. 

Неспоразуме који проистекну из примене овог Уговора, уговарачи ће решавати у духу добрих пословних 
односа, док за случај спора уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 17. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава сваки 
уговарач. 
 
 

За Наручиоца:  За Извршиоца улуга: 
   
Др Александар Стојановић,  
в.д директора 
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