Број: 404-45-6/2019
Датум: 21.05.2019. године

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ЈАВНА НАБАВКА
УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА СТАРЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТ
ЈАВНА НАБАВКА бр. У МВ 27/19

Рок за достављање понуда:

30.05.2019. године до 11:00 часова

Јавно отварање понуда:

30.05.2019. године у 11:30 часова

У Бајиној Башти,
Мај 2019. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (,,Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању јавне
набавке мале вредности број 404-45-2/2019 од 15.05.2019. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 404-45-3/2019 од 15.05.2019. године,
припремљена је:30
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности

Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ 27/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке

3

II

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета,
рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.

4

III

Техничка документација и планови

6

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

7

IV

Критеријуми за доделу уговора

11

V

Обрасци који чине саставни део понуде

12

VII

Модел уговора

27

VIII

Упутство нуђачима како да сачине понуду

32

Конкурсна документација има укупно 41 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Шифра делатности:
Број рачуна:
Интернет адреса:
Електронска пошта:

Oпштинска управа општине Бајина Башта
Улица Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта
101960656
07355866
8411
840-42640-54
http://bajinabasta.rs
javnenabavkebb@gmail.com

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. У МВ 27/19 су: услуге – Услуге помоћи у кући за старе.
Ознака из ОРН: 85311100 - Услуге социјалне заштите за старије особе.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Начин преузимања конкурсне документације
Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
Интернет странице наручиоца: http://bajinabasta.rs
6. Контакт лице
Лице за контакт: службеник за јавне набавке Урош Нешковић,
Е - mail адреса: javnenabavkebb@gmail.com
7. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге – Услуге помоћи у кући за старе.
8. Јавна набавка није обликована по партијама.

Страна 3 од 41

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Услуге помоћи у кући за старе
ПРОГРАМ УСЛУГЕ
Програм пружаоца услуге садржи податке о: корисничкој групи којој је услуга намењена,
програмским активностима које се реализују у складу са потребама корисничке групе,
кадровима и другим питањима прописаним интерним актима.
Сам појам “помоћ у кући за старе” подразумева одрасла и стара лица која ради
савладавања свакодневних социјалних животних и здравстевних тешкоћа су у стању
одређене социјалне потребе. Конкретна услуга ће завистити од физичких и психичких
способности корисника, његовог здравственог статуса, степена ометености или
инвалидности, степена породичне подршке, снага и ризика корисника итд.
Корисничка група, односно корисници услуге ПУК за одрасле и старије, биће одабрани
на основу Критеријума за пријем корисника у услугу ПУК за старе по упуту Центра за
социјални рад Бајина Башта. Планирани број укључених корисника у услугу је 22 (уз
могућност повећања или смањења броја корисника у време важења уговора).
Програмске активности се реализују у складу са потребама корисника, а пружање
предметне услуге обухвата подршку корисницима у задовољавању свакодневних
животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота.
Услуга ће се пружати у свим насељеним местима на територији општини Бајина Башта,
у трајању од 9 (девет) месеци од дана потписивања уговора.
Услуга обухвата:
• помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница,
обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих
напитака, помоћ при храњењу;
• помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при
облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе,
чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће,
одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;
• помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући:
помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних
контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне
самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и
сл;
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• набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране
квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;
• санирање и негу мањих повреда;
• контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у
крви, уношење и избацивање течности и сл.);
Свако ангажовано лице биће у обавези да врши евиденцију свог рада кроз листе и
дневнике рада, као и да исте достави уз захтев за месечну исплату.
Пружалац услуге ће једном месечно извештавати о раду на пружању услуге надлежну
службу општине Бајина Башта, у писменој форми.
Напомена: Изабрани понуђач под материјалном и моралном одговорношћу прихвата
обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком
спецификацијом.

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
У поступку јавне набавке број У МВ 27/19 понуђач мора да докаже да испуњава
обавезне и додатне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у
следећој табели и то:

Ред.
број

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног
органа (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом

Фотокопија лиценце или решења о
добијеној лиценци за пружање услуге
“Помоћ у кући“ које издаје Mинистарство
за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, а у складу са чланом
178. Закона о социјалној заштити
(“Службени гласник РС“ бр. 24/11).
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2 у складу са чл. 77. ст. 4.
ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл.
75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних
услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ – Фотокопија лиценце или решења
о добијеној лиценци за пружање услуге “Помоћ у кући“ које издаје Mинистарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о
социјалној заштити (“Службени гласник РС“ бр. 24/11).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
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 прописани начин.
Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
2. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
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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 законских
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).
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.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Додатни услови нису захтевани
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на
интернет стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок
важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. став 1. и чл. 76 ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним
набавкама;
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ (датум) за јавну набавку –
(услуге) – Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ 27/19.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Врста правног лица:
(заокружити један од понуђених
одговора)

а) микро
б) мало
в) средње

г) велико
д) физичко лице

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
a) САМОСТАЛНО
б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: (услуге) - Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ
27/19
1. Понуђена цена:

1.1. Укупна цена без ПДВ-а:
Напомена: ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 25. став 1, тачка 11)
ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др.
закпн, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн.,
108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.)
2. Рок важења понуде:

3. Рок плаћања:

4. Начин плаћања:

______ дана од дана отварања понуда.
(минималан рок 90 дана).
Рок плаћања је 45 дана од дана
службеног пријема рачуна (фактуре) у
складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“
број 119/12) рачунајући од дана уредно
примљене фактуре за извршене услуге
(потврђене од стране наручиоца и
понуђача).
Понуђач је дужан да Наручиоцу
доставља месечне извештаје о пружању
услуге у писменој форми, најкасније 5
дана по истеку месеца, а рачуни и
захтеви
за
трансфер
новчаних
средстава до сваког 10. у месецу за
претходни месец.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ 27/19

Ред.б
рој

1.

Опис услуге

Јед.
мере

1.
2.
Услуге помоћи у кући за старе у складу са
програмом услуге која је саставни део месец
поглавља II Конкурсне документације, са дана
свим урачунатим трошковима.

Јединична
Укупна цена за
Процењена цена за један
период од девет
количина
месец без
месеци без ПДВ-а
ПДВ-а
3.
4.
5. (3х4)
9,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _______________________
Упутство: Понуђач је обавезан да у обрасцу 2. (структура цене) прецизно наведе:
- цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а;
- укупан износ без ПДВ-а који се добија множењем количине са ценом по јединици
мере без ПДВ-а
- укупан износ са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а.

НАПОМЕНА: ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 25. став 1, тачка 11)
ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др.
закпн, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн.,
108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.).

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________ (назив
понуђача) даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке – Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ 27/19, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ [навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке _____________________________________________[навести
предмет јавне набавке] број _____________ [навести редни број јавне набавкe],
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне и додатне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), ЗЈН.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу:
ИЗЈАВУ

Подизвођач _________________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке ________________________________________
[навести предмет јавне набавке] број ______________ [навести редни број јавне
набавкe], испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана
75. став 2. Закона о јавним набавкама,
_________________________________ (назив понуђача) као овлашћено лице понуђача
(или као законски заступник понуђача), дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач
__________________________________________ (назив понуђача) при састављању
понуде за јавну набавку - Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ 27/19, поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ПРИЛОГ 1
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ
бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља,
Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл.
РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини
и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................
(назив и седиште Понуђача)
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................
и з д а ј е д а н а ............................ године
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
Корисник (Поверилац): Општинска управа општине Бајина Башта, Улица Душана
Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, текући
рачун: 840-42640-54 код банке: Управа за трезор
Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив.
Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _____________ (уписати сeриjски брoj
мeницe),
мoжe
пoпунити
на
износ
од
_______________
(словима:
______________________________________________________)
динара
(10%
вредности понуде без ПДВ-а), нa име обезбеђења oзбиљнoсти пoнудe, за набавку мале
вредности услуга – Услуге помоћи у кући за старе број У МВ 27/19, сa рoкoм вaжења 30
дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења
понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за
исти број дана.
Истовремено овлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту, нa изнoс од
_____________ (словима:___________________________________________________)
динара и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa
вaжeћим
прoписимa
изврши
нaплaту
сa
свих
рaчунa
Дужникa
____________________________ (унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa
мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист Пoвeриoцa.
Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe, дa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих
нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa
нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa
у нaплaти сa рaчунa.
Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa
зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћених за заступање
правног лица, промена лица овлашћених за располагање новчаним средствима са
рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa
___________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).
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Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe, сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих
je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.
Услoви мeничнe oбaвeзe:
1. Укoликo кao Пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe, након истека рока за подношење
понуда, пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти
(oпциje пoнудe);
2. Укoликo кao изaбрaни Пoнуђaч нe пoтпишeмo Угoвoр сa Нaручиoцeм у рoку
дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe Угoвoрa, или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa
oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној
дoкумeнтaциjи.

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П. ____________________________
/потпис овлашћеног лица/

Прилог:
-1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност
понуде,
-овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник Понуђача,
-оверену фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима Понуђача код пословне банке,
-фотокопију ОП обрасца,
-Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру
понуде;
Напомена:
- Основ издавања менице: озбиљност понуде
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ПРИЛОГ 2
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ
бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља,
Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл.
РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини
и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................
(назив и седиште Пружаоца услуге)
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Пружалац услуге): ................................................................
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Пружалац услуге): ...............................................................
ПИБ ДУЖНИКА (Пружалац услуге): ......................................................................................
и з д а ј е д а н а ............................ године
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ
МЕНИЦЕ
Корисник (Поверилац): Општинска управа општине Бајина Башта, Улица Душана
Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, текући
рачун: 840-42640-54 код банке: Управа за трезор
Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски број _____________
(уписати серијски број), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла и овлашћујемо Општинску управу општине Бајина Башта, Улица Душана Вишића
број 28, 31250 Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може попунити до
максималног
износа
од
_______________
(словима:
____________________________________________________) динара, (у износу од 10%
вредности Уговора без ПДВ), по Уговору о извршењу услуга - Услуге помоћи у кући за
старе, број ______________________ од ____________________ (заведен код
Корисника - Повериоца) и број ______________________ од ________________ (заведен
код Дужника), уколико ________________________ (назив Дужника), као Дужник не
изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или
неквалитетно.
Издата бланко сопствена меница серијски број __________ (уписати серијски број) може
се поднети на наплату у року доспећа утврђеним Уговором број __________________ од
________ године (заведен код Корисника-Повериоца) и број ___________________ од
________ године (заведен код Дужника), тј. најкасније 30 дана након истека рока трајања
Уговора, с тим да евентуални продужетак рока трајања Уговора има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће
бити продужен и рок трајања Уговора.
Овлашћујемо Општинску управу општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, као
Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија
од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова,
вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна
Дужника, а у корист текућег рачуна Повериоца.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Уговора дође до:
промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за
располагање новчаним средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других
промена од значаја за правни промет.
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Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
_____________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је
1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум:
________________________

Понуђач:
М.П.

____________________________
/потпис овлашћеног лица/

Прилог:
-1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро
извршење посла,
-овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник Пружаоца услуге;
-оверену фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима Пружаоца услуге код пословне банке,
-фотокопију ОП обрасца,
-Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља уз Уговор;
Напомена:
- Основ издавања менице: добро извршење посла
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА СТАРЕ
Закључен у Бајиној Башти између:
1. Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250
Бајина Башта, Матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, коју заступа начелник Јелена
Филиповић (у даљем тексту – Корисник услуге), с једне стране, и
2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________
из ________________, матични број: _________________, ПИБ: ___________________,
кога заступа директор/предузетник _______________________, (у даљем тексту –
Пружалац услуге), с друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о следећем:
-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ–
- да је Корисник услуга, на основу чл. 39. и чл. 52. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу јавног позива за
набавку услуга – Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ 27/19, објављеног на
Порталу јавних набавки, спровео поступак јавне набавке мале вредности по одлуци
Наручиоца бр. 404-45-2/2019 од 15.05.2019. године;
- да је Пружалац услуге доставио понуду број _____________ од _________, која у
потпуности одговара захтевима Корисника услуге из конкурсне документације и која
чини саставни део овог уговора;
- да је Корисник услуге у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу
понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора број ____________________ од
_______________ изабрао Пружаоца услуге, чиме су се стекли услови за закључење
Уговора.
Пружалац услуге ће услуге извршавати из предметног уговора (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
в) заједнички у групи са:
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
__________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
_________________________________________________ из _____________________,
матични број ______________________, ПИБ ______________________;
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Уводне одредбе
Члан 1.
У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа општине Бајина Башта, спровела је поступак
јавне набавке мале вредности за услуге - Услуге помоћи у кући за старе.
Одлуком о додели уговора бр. __________________ од __________. 2019. године
додељен је уговор понуђачу _______________________________, бр. понуде
__________________, од ___________. 2019. године.
Наведена понуда Пружаоца услуге и образац спецификације услуге и образац
структуре цене саставни су делови овог Уговора.
Предмет уговора
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора набавка услуге помоћи у
кући за старе ближе одређен конкурсном документацијом и прихваћеном понудом
Пружаоца услуге број __________________ од __________ године.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Износ новчаних средстава за финансирање услуге, који ће бити уплаћен
Пружаоцу услуге је ___________________ динара без пореза, а у свему према понуди
понуђача број ____________________ од _____._____. 2019. године (попуњава
понуђач).
Ценом су обухваћени сви трошкови у вези са пружањем услуге помоћ у кући.
Уговор се закључује на период од 9 (девет) месеци од дана уговарања, односно
до завршетка новог поступка јавне набавке за исту врсту услуге. Утрошком износа
расположивих средстава Наручиоца пре истека рока од годину дана, овај уговор престаје
да важи.
Обавезе које ће Наручилац измиривати у 2020. години на име извршене услуге
плаћаће се у складу са расположивим апропријацијама у буџету за 2020. годину.
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за ту намену у наредној
буџетској години.
Цене се исказују без ПДВ-а, сходно члану 25. став 2. тачка 11. Закона о порезу на
додату вредност ("Сл. Гласник РС", бр.84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
6/14-усклађ. дин. изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађ. дин. изн., 83/15 и 5/16-усклађ.
дин. изн.).
Члан 4.
Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге доставља месечне извештаје о
пружању услуге у писменој форми, најкасније 5 дана по истеку месеца, а рачуни и
захтеви за трансфер новчаних средстава до сваког 10. у месецу за претходни месец.
Корисник услуге Општинска управа општине Бајина Башта се обавезује да Пружаоцу
услуге по испостављеним рачунима и уредно поднетим захтевима и извештајима лица
задуженог за мониторинг уплати новчана средства у року од 45 (четрдесетпет) дана од
дана уредно поднетог захтева.
Пружалац услуге се обавезује да уплаћена средства наменски утроши.
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Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да приликом потписивања Уговора, а најкасније у
року од три дана од дана потисивања Уговора, Наручиоцу достави:
1. бланко сопствену меницу која је:
-потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника
оверена службеним печатом на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ"
бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист
СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља),
-евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења („Сл. Гласник РС“ број 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом
пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу
кога се издаје меница и менично овлашћење.
2. Менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Наручиоца да може
наплатити меницу на први позив, безусловно, неопозиво, вансудски и без трошкова, на
износ од _______________ динара (10% од вредности Уговора без ПДВ), са роком
важења 30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока трајања Уговора, с тим да
евентуални продужетак рока трајања Уговора има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашћења,
3. овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не
потписује законски заступник Пружаоца услуге;
4. оверену фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање новчаним средствима Пружаоца услуге код пословне банке,
5. фотокопију ОП обрасца,
6. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију
менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).
Меница може бити наплаћена у случају да Пружалац услуге не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Начин извршења услуга
Члан 6.
Пружалац услуге је дужан да се приликом реализације уговорене услуге, у свему
придржава спецификације услуге из конкурсне документације као и одредби позитивних
прописа који регулишу услуге социјалне заштите.
Пружалац услуге је дужан да се приликом реализације уговорене услуге
придржава и одредби свих позитивних прописа који су у вези са пружањем услуге помоћ
у кући.
Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се обављањем
неопходних кућних и других послова:
Одржавање личне хигијене, одржавање хигијене простора у коме корисник живи,
набавка намерница и куповина лекова по договору са корисником, припрема хране,
плаћање рачуна (средствима корисника) и друго, здравствено васпитни рад са болесним
лицима, контрола виталних функција, заказивање здравствених прегледа, подизање
резултата као и помоћ приликом одласка и повратка код лекара, контрола важности и
исправности медикамената и праћење правилног коришћења истих, помоћ при
коришћењу других сервисних услуга у зависности од индивидуалних потреба корисника,
као и други послови, зависно од потреба корисника.
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Место извршења
Члан 7.
Услуга помоћи у кући пружа се корисницима који живе на територији Општине
Бајине Баште.
Обавезе Пружаоца услуге
Члан 8.
Пружалац услуге се обавезује да:
Услугу из члана 2. овог Уговора изврши у свему у складу са сопственом понудом број
__________ од __________ године и конкурсном документацијом, која чини саставни
део овог Уговора;
За реализацију услуге из члана 2. овог уговора, ангажује најмање 4 геронтодомаћице
са сертификатом о завршеној обуци по акредитованом програму за пружање предметне
услуге, у трајању од највише 8 сати дневно, односно највише 40 сати недељно са
укљученим свим неопходним услугама и трошковима. Помоћ у кући обезбеђује се
корисницима у трајању од два радна сата дневно, односно 40 сати месечно са
могућношћу прерасподеле времена у складу са потребама корисника;
Предузме све неопходне радње у циљу регулисања међусобних права, обавеза и
одговорности са корисником, односно законским заступником корисника;
У свему придржава одредаба Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС",
бр.97/08, 104/09-др. закон, 68/12-одлука УС и 107/12);
Обезбеди најмање једног радно ангажованог стручног радника који ће организовати рад
геронтодомаћица, обављати послове стручног рада са корисником (пријема, процене,
планирања...) и старати се да се уговорена услуга пружа у континуитету и у уговореном
квалитету;
У случају спречености геронтодомаћице да пружи услугу одређеном кориснику, без
одлагања обезбеди другу геронтодомаћицу, водећи рачуна о индивидуалним
потребама корисника;
На захтев Корисника услуге, омогући увид у оригиналну документацију и достави
писане информације, обавештења и образложења у вези са реализацијом уговорене
услуге;
За пружање предметне услуге преузме целокупну одговорност, укључујући било коју
врсту штете која настане из овог Уговора или уговора које закључи са трећим лицима,
при чему одговорност за рад геронтодомаћица и све остале активности за време
пружања предметне услуге представљају искључиву одговорност Пружаоца услуге.
Раскид уговора
Члан 9.
Уговор се може раскинути споразумно, писменим путем, сагласном изјавом воље
обе уговорне стране у случају да не желе остваривање правног дејства због кога су овај
Уговор закључили, док је једнострани раскид могућ у случајевима које предвиђа Закон о
облигационим односима.
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Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој уговорној
страни, са дејством од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да
садржи основ за раскид уговора.
Уговарач који је одговоран за раскидање уговора дужан је да другом уговарачу
накнади штету, уколико је иста настала раскидањем уговора.
Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, а висину
штете утврђује комисија састављена од по 2 (два) представника Корисника услуге и
Пружаоца услуге.
Измене уговора
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
сагласност свих потписника уговора.
Остале одредбе
Члан 11.
Саставни део овог Уговора чине:
- Конкурсна документација
- Спецификација услуге
- Прихваћена понуда Пружаоца услуге број _________ од __________ . године
Након закључења овог Уговора, уговорне стране могу без спровођења поступка
јавне набавке, закључити анекс уговора, ради повећања обима предмета набавке, с тим
да се вредност уговора може повећати за максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби
овог Уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивно правних прописа.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим Уговором,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог Уговора, уговорне
стране решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, о решавању истог одлучиће
стварно и месно надлежни суд према територији седишта Корисника услуга.
Уговорне стране су сагласне да овај Уговор производи правно дејство даном обостраног
потписивања Уговора.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
за сваку страну.

Корисник услуге:
________________________ М.П.
Јелена Филиповић,
начелник Општинске управе

Пружалац услуге:
М.П. ________________________
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Бајина Башта, улица Душана
Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, са назнаком: Услуге помоћи у кући за старе,
ЈН бр. У МВ 27/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 30.05.2019. године до 11.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом и иста ће се вратити понуђачу са назнаком да је неблаговремена.
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 30.05.2019. године у 11.30 часова, у
службеним просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, улица
Душана Вишића број 28, сала Скупштине Општине, спрат 1.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене
обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква
понуда ће бити одбијена.
Понуда мора да садржи:
-Образац понуде (Образац 1);
-Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
-Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), овај образац није обавезан;
-Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
-Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
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-Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);
-Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 7);
-Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде;
-Модел уговорa, попуњен, потписан и оверен;
-Споразум о заједничком наступању уколико понуђач подноси заједничку понуду;
-Потписана и печатирана спецификација;
-Фотокопија лиценце или решења о добијеној лиценци за пружање услуге “Помоћ у
кући“ које издаје Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а
у складу са чланом 178. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС“ бр. 24/11).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном
и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању
обавеза из чл.75. ст.2. Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од
стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном
и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа
општине Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (услуге) - Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ
27/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (услуге) – Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ
27/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку (услуге) – Услуге помоћи у кући за старе, ЈН бр. У МВ
27/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуге) - Услуге помоћи у кући за старе, ЈН
бр. У МВ 27/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2. 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава
о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона), који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок плаћања:
Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна (фактуре) у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана уредно примљене фактуре за
извршене услуге (потврђене од стране наручиоца и понуђача).
Начин плаћања:
Понуђач је дужан да Наручиоцу доставља месечне извештаје о пружању услуге у
писменој форми, најкасније 5 дана по истеку месеца, а рачуни и захтеви за трансфер
новчаних средстава до сваког 10. у месецу за претходни месец.
Место извршења услуге:
На подручју општине Бајина Башта.
Захтев у погледу рока важења понуде:
Понуда важи минимум 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
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ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узети у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац за ову јавну набавку не захтева средства финансијског обезбеђења.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који
нису означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште у временском периоду од 07.00 до 15.00 часова на e-mail
javnenabavkebb@gmail.com) тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, Услуге помоћи у кући
за старе, ЈН бр. У МВ 27/19.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).
Страна 37 од 41

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
javnenabavkebb@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом.

e-mail

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
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 три дана пре истека рока за подношење
понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
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 из ст. 4. и 5. ове
тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
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
наведене под тачком 1.
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 из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава);
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 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.
НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос
потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или
ознаку јавне набавке при чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или
интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене
појмове у поменутом редоследу.
Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи
60.000,00 динара.
Уколико се захтев за заштиту права подноси после отварања понуда, такса износи
60.000,00 динара.
Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу
се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк:
Уплата таксе из Републике Србије.
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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ПРИМАЛАЦ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
Улица: Душана Вишића број 28
31250 Бајина Башта

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА СТАРЕ“
ЈНМВ У МВ 27/19
- НЕ ОТВАРАТИ !!! -

датум и сат подношења:
(попуњава писарница)

ПОНУЂАЧ
Назив:

_____________________________

Адреса:

_____________________________

Број телефона:

_____________________________

Број телефакса:

_____________________________

Е-mail адреса:

_____________________________

Име и презиме овлашћеног
лица за контакт:
_____________________________
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