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На основу члана 61.став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 
124/2012 и 14/2015 ), члана 2. став 2. тачка 6. Правилника о обавезним  елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова  припремљена је : 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ  
ЈН бр. 11/2015   

 
Конкурсна документација садржи и има 38 страна: 
 
 
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
6. МОДЕЛ УГОВОРА 
7.ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА  ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ 
8.ОСТАЛИ ОБРАСЦИ ИЗЈАВА 
9.ТАБЕЛЕ СА ПОТРЕБАМА  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
Николе Коперника 2-4, 19210 Бор 
jnabavke@domzdravljabor.org.rs
 
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. 
 
ЈАВНА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 11/2015 је Набавка медицинске опреме из области ОРЛ ( 
спецификација минималних захтева је наведена у табели ) за потребе Дома здравља Бор 
Дома здравља Бор, Шифра- 33100000 – Медицинска опрема, процењене вредности 
1.100.000,00 динара без ПДВ-а  
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
///  
 
5. Контакт (лице или служба)  

Контакт се упућује електронским путем на е-маил адресу: 
jnabavke@domzdravljabor.org.rs  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zcbor@sezampro.rs
mailto:zcbor@sezampro.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 11/2015 је Набавка медицинске опреме из области ОРЛ за 
потребе Дома здравља Бор. 
Шифра- 33100000 – Медицинска опрема 

 
III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
УСЛОВИ ДОКАЗИ Број  

документа 
Датум 

издавања 
1. Да је понуђач регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 
(Члан 75. став 1. тач. 1. Закона) 

Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре 

  

2. Да понуђач 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  
(Члан 75. став 1. тач. 2. Закона) 

Извод из казнене евиденције, 
односно уверења надлежног 
суда и надлежне полицијске 
управе Министарства 
унутрашњих послова 

  

3. Да понуђачу није изречена мера забране 
обављања делатности која је на снази у 
време објављивања позива за подношење 
понуда предмет јавне набавке 
(Члан 75. став 1. тач. 3. Закона) 

Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није 
изречена мера забране 
обављања делатности или 
потврда Агенције за привредне 
регистре да код овог органа 
није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена 
мера забране обављања 
делатности 

  

4. Да је понуђач измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине, у складу 
са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној 
територији 
(Члан 75. став 1. тач. 4. Закона) 

Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и 
привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио 
обавезе по основу извора 
локалних јавних прихода 

  

5. Да понуђач има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке 
(Члан 75. став 1. тач. 5. Закона) 

- Решење за обављање промета 
на велико медицинским 
средствима која су предмет ЈН 
издато од стране Министарства 
здравља или Решење за 
производњу медицинских 
средстава које је предмет ЈН 
издато од стране Министарства 
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УСЛОВИ ДОКАЗИ Број  
документа 

Датум 
издавања 

здравља 
 
 

6. Да понуђач располаже неопходним 
финансијским  капацитетом 
(Члан 76. став 2. Закона) 
 

Извештај о бонитету за 2011, 
2012 и 2013. издат од стране 
Агенције за привредне 
регистре, Регистар 
финансијских извештаја и 
података о бонитету правних 
лица и предузетника где 
понуђач у ниједној години није 
исказао губитак 

  

7. Да понуђач располаже неопходним 
пословним капацитетом 
(Члан 76. став 2. Закона) 

Важећи сертификат ИСО 9001   

8. Да понуђач располаже довољним 
техничким капацитетом 
(Члан 76. став 2. Закона) 
Пoнуђaч je у oбaвeзи дa има на 
располагању сервис за апарат и најмање 1 
стално запосленог сервисера обученог и 
овлашћеног од стране произвођача 

Оригинална потврда 
произвођача да је понуђач 
овлашћени дистрибутер и 
сервис  ИЛИ УГОВОР О 
ЗАСТУПАЊУ 
- Доказ о оспособљености 
сервисера: 
- Сертификат произвођача 
којима се доказује обученост 
сервисера 
- Фотокопије образаца М1/М2 
или М којима се доказује 
статус радног односа 
сервисера код понуђача.  

  

9 Средства финансијског обезбеђења Меница и мениично 
овлашћење као гаранција за 
озбиљност понуде која мора 
бити на износ од 10% од 
вредности понуде без ПДВ-а,  
2. Меница и мениично 
овлашћење као гаранција за  
добро извршење посла на 
износ од 10% од вредности 
понуде без ПДВ-а,достава у 
тренутку закључења уговора 
3 Меница и мениично 
овлашћење као гаранција за 
отклањање грешака у 
гарантном року на износ од 
10% вредности понуде без 
ПДВ-а- достава у тренутку 
закључења уговора 

  

10 Да Понуђач нуди потпуно нов уређај. Релевантан доказ да је уређај 
који је предмет јавне набавке 
11/2015 потпуно нов, као и 
изјава потписана под пуном 
кривичном и материјалном 
одговорношћу да је понуђени 
уређај нов 
( никако полован, ремонтован 
и сл). 
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УСЛОВИ ДОКАЗИ Број  
документа 

Датум 
издавања 

11 Доказ о постојањау апарата са доле 
наведеним минималним 
тех.карактеристикама 

Каталог производа или извод 
из каталога 

  

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 
НАПОМЕНА: 
 
1. Читко потписати и доставити тражену документацију у виду прилога.  
2. Доказ из члана 75. став 1. тач. 2) до 4). Закона не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 
3. Доказ из члана 75. став 1. тачка 3) Закона мора бити издат након објављивања 

позива за подношење понуда. 
4. Доказ из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа, као и на други начин у 

складу са законом. 
5.   Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачке 

1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. 
закона, а додатне услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно. Услов из 
члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 

6.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 

7.  Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавкепотребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона 
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке. 

8.    Понуђач је дужан да приликом достављања понуде изјавом изричито наведе да је 
поштовао  обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине, у складу са чланом 75.став 
2.ЗЈН. 

9.   Понуђач је у обавези да својом изјавом уз поднету понуду потврди да ли се налази у 
регистру понуђача, који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 
4) ЗЈН и да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

       Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити проверу  на интернет страници код 
надлежне организације за регистрацију привредних субјеката да ли се 
заинтересовани понуђач води у  регистру понуђача, који испуњавају обавезне 
услове из члана  75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. 

       Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 
доказује испуњеност обавезних услова из претходног става. 

10. Уколико Понуђач не достави све тражене доказе за испуњење услава за ЈН. 
бр.11/2015 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву. 

Наведени Образац и све горе захтевано мора бити исправно попуњено и достављено, 
потписано и оверено. Понуђач је дужан да документа која прилаже као доказ поређа 
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редоследом као у табели. У случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива 

 
 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке број 11/2015 је Набавка медицинске опреме из области ОРЛза 
потребе Дома здравља Бор Дома здравља Бор, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове:  
.          7) Меница и мениично овлашћење као гаранција за озбиљност понуде 

која мора бити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а,  
2. Меница и мениично овлашћење као гаранција за  добро извршење посла на 

износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, достава у тренутку закључења уговора 
• 3 Меница и мениично овлашћење као гаранција за отклањање 

грешака у гарантном року на износ од 10% вредности понуде без 
ПДВ-а достава у тренутку закључења уговора 

• Решење АЛИМС-а о упису у регистар медициснких средстава и 
Решење Министарства здравља РС за промет медициснког средства, 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                        
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке број 11/2015 је Набавка медицинске опреме из 
области ОРЛза потребе Дома здравља Бор Дома здравља Бор. 
Шифра- 33100000 – Медицинска опрема, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
Напомена: 
Правило је да се понуде дају на српском језику, с обзиром да наручилац припрема 
конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Уколико наручилац 
дозволи у конкурсној документацији да се понуде, у целини или делимично, дају и на 
страном језику, дужан је да јасно назначи на ком страном језику, као и који део 
понуде може бити на страном језику. Наручилац који у поступку прегледа и оцене 
понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће 
понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају 
спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском 
језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Предмет јавне набавке број 11/2015 је Набавка медицинске опреме из области ОРЛза 
потребе Дома здравља Бор Дома здравља Бор Шифра- 33100000 – Медицинска опрема 
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 Здравтсвеног центра Бор ул. НиколеКоперника 2-4  19210 
Бор са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку број 11/2015 медицинска опрема за 
потребе Дома здравља Бор Дома здравља Бор - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена  до 11.08.2015.године до 09.00 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. 

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 10.00 
часова последњег дана горе наведеног рока. 

Отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца у Бору, Николе Коперника 
2-4 ( управна зграда) 
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Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда уз обавезу доставе 
личне катре на увид Комисији за јн.бр. Бр.11/2015 

Представници понуђача пре почетка отварања морају предати  Комисији за јавну 
набавку писмено пуномоћје (овлашћење ) за учешће у поступку отварања понуда 
издато на меморандуму понуђача , оверено печатом и потписом овлашћеног лица и 
личну карту на увид. 

Уколико представник Понуђача не буде имао пуномоћје за учешће у поступку 
неће моћи да уложи примедбу која се односи на отварање понуда ако сматра да их је 
било . 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 15 дана од 
дана јавног отварања понуда. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком 
моменту пре закључења уговора.  

Контакт се упућује електронским путем на е-маил адресу: 
jnabavke@domzdravljabor.org.rs

 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком 

моменту пре закључења уговора.  
 
 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда са следећим  
елементима критеријума: 

Критеријум Број пондера 

Укупна понуђена цена    80 
Гарантни рок 20 
 
 

Горе наведени критеријуми ближе су приказани у Конкурсној документацији 
Контакт се упућује електронским путем на е-маил адресу: 

jnabavke@domzdravljabor.org.rs
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. 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: .........[навести назив и  
адресу наручиоца],  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... [навести 
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2014..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

mailto:zcbor@sezampro.rs
mailto:zcbor@sezampro.rs
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„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... [навести 
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2014..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... [навести 
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2014..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... 
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2014..... [навести редни број јавне набавкe] 
- 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. 
6. 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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, 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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
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, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  
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• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, 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. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања :12 месечних рата уз грејс период од 30 дана од дана испоруке и уградње 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција медициснке опреме не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке 
добра. 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 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. 
 
Напомена: 
Ово је рок дефинисан у члану 90. Закона, а наручилац може одредити и дужи рок.  
 
 
10. 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 узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
1.Меница и мениично овлашћење као гаранција за озбиљност понуде која мора бити 
на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а,  
2. Меница и мениично овлашћење као гаранција за  добро извршење посла на износ 
од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, 
3 Меница и мениично овлашћење као гаранција за отклањање грешака у гарантном 
року на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Увид у конкурсну документацију ,као и преузимање а поред Портала јавних набавки 
и сајта Дом здравља Бор, може се такође извршити у просторијама наручиоца у Бору, 
Николе Коперника 2-4  ( управна зграда) сваког радног дана  од 08,00 до 13,00 часова 
од дана објаве позива на Порталу јавних набавки па до истека рока за пријем понуда. 
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена и поштом у 
року од 2 дана од дана пријема захтева за достављање конкурсне документације и свих 
података потребних за подношење понуда.  

Захтев се упућује електронским путем на е-маил адресу: 
jnabavke@domzdravljabor.org.rs  
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.  

mailto:zcbor@sezampro.rs
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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. 
 
15. 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.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда са следећим  
елементима критеријума: 

- Понуђена цена                                                    60 пондера 
- Гарантни рок                                         20 пондера 
- Рок испоруке                      20 пондера 
УКУПНО      100 ПОНДЕРА 
  

 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је понудио краћи рок испоруке. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
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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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail......., факсом на број....... или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана пријема одлуке.  
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 понуда, 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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
22. 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. 
 
 
 
 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број 11/2015 је 
Набавка медицинске опреме из области ОРЛза потребе Дома здравља Бор Дома 
здравља Бор. 

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): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  
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Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
 
 
 
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. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
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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 У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ број 11/2015 је 
Набавка медицинске опреме из области ОРЛза потребе Дома здравља Бор Дома 
здравља Бор. 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

ПДВ_____________  
 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Гарантни рок ( минимум 12 месеци ) 
 

 

 
Рок важења понуде ( минимум 90 дана ) 
 

 

 
Рок испоруке ( максимум 30 дана од 
потписивања Уговора ) 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
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 
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једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ 
медициснке опреме за потребе Дома здравља Бор Дома здравља Бор..  

број 11/2015 
 
Закључен између: 
Дома здравља Бор, Николе Коперника бр. 2-4 кога заступа  директор, др Мирослав 
Карабашевић,  ( у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ ) Текући рачун _____________ 
код Управе за трезор, ПИБ _________,Матични број ________ 

 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: …...............), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
ПРЕАМБУЛА 

ЧЛАН 1.  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
1.1.Купац је у  складу са Законом о јавним набавкама, а на основу позива за 
прикупљање понуда ради учествовања у поступку јавне набавке добра  медициснке 
опремеза потребе Дома здравља Бор Дома здравља 
Бор.МОДЕЛ______________________. број 11/2015 спровео поступак јавне набавке 
мале вредности 
1.2.Продавац  ДОСТАВЉА ДОБРО СА СЛЕДЕЋОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ : 
( ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА попуњава купац ) 
а у свему као по понуди Продавца. 
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 Саставни део Уговора представља Понуда Продавца број : _________ од 
_________2014. године. 
  Понуда бр. ___________ од __________ године, која у потпуности одговара траженим 
захтевима Купца и условима из конкурсне документације  је саставни део овог уговора . 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

ЧЛАН 2. 
 
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца   извршити испоруку добара из члана 1. овог 
уговора,   у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и врста 
добра и према прихваћеној Понуди Продавца а Купац се обавезује да ће извршити плаћање на 
12 месечних рата са грејс периодом од 30 дана након испоруке и уградње наведеног 
мед. уређеја односно од тренутка пуштања у рад, а на текући рачун продавца 
бр.______________________. 
 
(Продавац наступа са подизвођачем __________________________________________, улица 
__________________________ из ______________________, који ће делимично извршити 
предметну набавку, у делу: _________________________________________ .)  
 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

ЧЛАН 3. 
 

За уговорено добро купац ће платити укупан износ од _____________  динара без ПДВ-а износ 
________________ динара ., ПДВ-а износ са ПДВ-ом _____________________ динара 

 
Словима:______________________________________________________ 

Наведена уплата се врши у складу са чланом 2 овог уговора односно на 12 месечних рата са грејс 
периодом од 30 дана након испоруке и уградње наведеног мед. уређеја односно од тренутка 
пуштања у рад. 
Потребна документа за плаћање су 
1. Меница и мениично овлашћење као гаранција за  добро извршење посла на износ од 10% од 
вредности понуде-уговора без ПДВ-а, 
2. Меница и мениично овлашћење као гаранција за отклањање грешака у гарантном року на 
износ од 10% вредности понуде-уговора без ПДВ-а 
Купац и Продавац ће записнички констатовати преузимање добара приликом реализације набавке. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, Понуђач мора исте 
отклонити најкасније у року од_________ дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

ЧЛАН 4. 
 

4.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара: 
 -  важећим домаћим или међународним стандардима за  ту врсту робе, 
 -  техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са техничким  
карактеристикама из конкурсне документације,  
 -  уверењима о квалитету и атестима  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНбр.11/2015  22/ 38 
  

 

4.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испорученог добра у трајању од 
____________месеци . 

Продавац гарантује да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким 
спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације. 

Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде  
приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом  
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и 
скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања Записника 
о рекламацији. 
 Продавац је у обавези да по пријему захтева за отклањање недостатака од стране купца, 
исту отклони у року од највише 3 ( три ) дана у супротном купац ће активирати меницу 
  
РОК  ИСПОРУКЕ 

ЧЛАН 5. 
 
5.1. Продавац је дужан да испоруку робе изврши у року од ____________ дана од дана 
закључења уговора. 
 

ЧЛАН 6. 
 

Продавац се обавезује да у колико је добро страног порекла  изврши испоруку Упутства за употребу 
на енглеском језику и на српском језику, у папирном облику . 

 
Продавац се обавезује да организује и изврши обуку корисника за рад са добром на лицу места, а по 
извршеној  монтажи и пуштању опреме у рад , у трајању од 2 радна дана, а пре почетка гарантног 
рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста продавца опреме ,односно произвођача опреме 
сертификован о стране произвођача добра. 
 
Продавац се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала 
према захтеву купца , а у периоду од најмање ____________ од момента квалитативног пријема и да 
за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 
 

ЧЛАН 7 
 

Продавац се обавезује да се добро из члана 1. овог уговора одговарајуће упакује као би се 
заштитило од било каквих оштећења или губитка у време транспорта ,утовара ,претовара ,истовара  
и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад. 
 

ЧЛАН 8 
 

Квантитативан и квалитативан пријем добра из члана 1. овог уговора врши се у просторијама купца 
након чега ће купац и продавац сачинити записник-приликом квантитативног  пријема продавац је у 
обавези да испоручи добро о свом трошку у просторије купца где ће се извршити монтажа и 
пуштање у рад добра. 
 
Квалитативан пријем добра чине монтажа , пуштање у рад , тестирање ,доказивање свих тражених 
и уговорених карактеристика добара по протоколу , а које ће обавити стручно лице продавца са 
сертификатом уз присуство лица која су одређена од стране купца. 
Квалитативни пријем чини и обука корисника на лицу места утврђена у члану 4. уговора. 
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Након извршеног  квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о 
квантитативном и квалитативном пријему ,потписа од стране продавца и купца , од чијег датума 
завођења почиње да тече гарантни рок. 
 
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему ,као што су оштећење 
добра,мањак испорученог у односу на отпремницу ,као и неслагање у односу на тражене и 
уговорене карактеристике добра констатоваће се комисијским записником купца и продавца.. 
Продавац се обавезује да у року од 2 дана покрене оступак за отклањање недостатака 
констатованих при кванитативном и квалитативном пријему. 
 

 
ЧЛАН 9 

 
Продавац гарантује да је испоручено добро ново, квалитетно и функционално у складу са 
одредбама овог уговора. 
Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. 
 
Добро ће у потпуности одговарати  техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће 
испитано од стране произвођачевих органа за контролу квалитета,који ће издати одговарајући 
сертификат (оригинал)  и доставити га купцу приликом испоруке. 
 
Продавац обезбеђује гаранцију у трајању од ___________месеци за комплетно добро. 
 
Купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на 
добру које се испоручује по овом уговору буде установљен било какав недостатак у конструкцији 
,изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или у колико добро или његов 
део  односно склоп не функционишу правилно. 
 
Продавац се обавезује да је рок за решавање рекламације , у гарантном року највише 15 дана од 
дана пријема  писане рекламације купца . 
 
Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од пријема писане 
рекламације купца. 
 
Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови 
гарантни рок –преносива гаранција произвођача рачунајући од дана инсталације или поправке. 
 
Продавац се обавезује да уколико се у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој добра , 
продужи гарантни рок за дужину периода  застоја тј. Прекида рада. 
Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације купца до 
завођења записника потписаног од стране продавца и купца да је добро доведено у исправно стање.  
 
Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар продавац је дужан да га отклони о свом 
трошку. Продавац се обавезује да  бесплатно током гарантног рока спроводи све поступке 
превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача,а најмање два пута у току гарантног 
рока . 

 
ПЕНАЛИ У СЛУЧАЈУ НЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
 

ЧЛАН 10 
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Ако продавац прекорачи рок за квалитативан пријем  добра дужан је да плати уговорну казну у 
износу од 0,2% дневно ,а највише до 5% од укупне вредности уговора. 
 
Ако продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са 
квалитативним пријемом преко 25 дана купац има право да наплати уговорну казну од 10% укупне 
вредности уговора. 

 
Наплата уговорних казни спровешће се наплатом Менице за добро извршење посла код пословне 
банке. 
Купац има право да у случају не испуњења уговорних обавеза од стране продавца из члана 9, овог 
уговора наплати меницу и менично овлашћење  за отклањање грешака у гарантном року. 

 
 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

ЧЛАН 11. 
 

Продавац је дужан да наручиоцу у тренутку закључења овог уговора изда  
неопозиву , безусловну и на први позив наплативу Меницу и менично овлашћење на 
10% као гаранцију за добро извршење посла,  

Наручилац неће платити нити један износ пре него што прими Меницу и 
менично овлашћење  за добро извршење посла. 

Ове гаранције биће активирана ако понуђач не испуни или неуредно испуни 
своју уговорну обавезу. 

 
 

РАСКИД  УГОВОРА 
ЧЛАН 12. 

12.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини 
штету Купцу због неблаговремено извршене испоруке, као и штету коју учини  из 
других разлога везаних за реализацију предметне набавке или неизвршења по захтеву 
наручиоца за отклањање грешака у гарантном року. 
12.2.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року или неизврши обавезе из 
члана 12.1  Купац ће активирати достављену Меница и менично овлашћење. 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 13. 
 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна.  
Овај Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза 
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) примерка 
за сваку уговорну страну. 
.За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима 
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          ПРОДАВАЦ                                                                            КУПАЦ 
                 ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
           Директор 
                                                        спец. др мед. Мирослав Карабашевић 

_______________________                                               _________________________ 
 
 
 
 
 

IX 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 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  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 медициснке опремеза потребе Дома здравља Бор Дома здравља 
Бор број 11/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

I . Комисија ће изабрати  најповољнију понуду на основу критеријума економски најповољније понуде, у 
складу са Законом о јавним набавкама, вреднованим на следећи начин: 
 

Рб. Критеријум Број пондера 

1. Укупна понуђена цена    80 
2. Гарантни рок 20 

  

 
 
 
 1.  ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
(максимално 80 пондера) 
Пондери за критеријум понуђена цена се израчунавају према следећој формули:  
 
Најнижа понуђена цена ____________x 80 пондера 
Понуђена цена посматраног понуђача 
 
2. ГАРАНТНИ РОК 
 

Код овог подкритеријума ће се оцењивати на следећи начин: 
Највећи могући број добијених пондера код овог подкритеријума је -20 
пондера. 

- Понуда са највећим гарантним роком добија максимални 
број пондера -20 

- Број пондера се израчунава према формули : 
  

Понуђени гарантни рок  x  max број пондериа (20) 
                 Најдужи гарантни рок  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У  СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.3. ЗЈН 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
 
 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје 
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине. 
  
 
 
 
 
 
 
     Датум                                       М.П.                                             Понуђач 
                                                                                             ( потпис одговорног лица) 

                       
________________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО 
РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 

ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 
УГОВОРИМА 

 
 
 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно извршавали 
обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за период 2010, 2011 
и 2012. година. 
  
 
 
 
 
 
 
     Датум                                                    М.П.                                Понуђач 
                                                                                            ( потпис одговорног лица) 

                       
________________________ 
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VII    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ               
 
 
Понуђач: 
 
 
Назив:___________________________ 

Адреса:__________________________ 

Матични број:______________________ 

Рег.број:________________________ 

Текући жиро рачун:_________________  

Шифра делатности:__________________ 

PIB:____________________________ 

Телефон:_________________________ 

Овлашћено лице:___________________ 

Место, датум____________________ 

 
 

 
ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да подношењем 
понуде у потпуности прихватамо услове из позива за доделу уговора о јавној набавци 
Бр.11/2015 kao и све услове наведене у конкурсној дикументацији под којима 
подносимо понуду 
 
Место:________________ 
Датум:________________ 
                                                                                                                     Понуђач 
 
                                                                                                     
_____________________ 
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                                                             Печат предузећа  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

ИЗЈАВА 
 

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ 
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо (једно) 1 
доставно возило. 
 
 
 
 
     Датум                                            М.П.                                          Понуђач 
                                                                                              (потпис одговорног лица) 
                                                                                                                  _________________________ 
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

 
 

 
 

 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да подношењем 

понуде у потпуности поштујемо све прописе на основу Закона о јавним нбавкама (Sl. 
glasnik RS. br. 124/2012) 

 
 
 
 
Место:________________ 
Датум:________________ 

                                                                                           
      Понуђач 

 
                                                                                              
       _____________________ 

 
 
                                                             Печат предузећа  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНбр.11/2015  33/ 38 
  

 

 
. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо 
измирили све доспеле пословне обавезе-порезе, доприносе и друге обавезне дажбие у 
складу са прописима државе у којој имамо седиште. 
 
 
 
 
 
 
 
Место:________________ 
Датум:________________ 

                                                                                          
      Понуђач 

 
                                                                                              
       _____________________ 

 
 
                                                             Печат предузећа  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ ЗАКОН НЕ ЗАБРАЊУЈЕ ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА     

 
 
 
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да нам закон 
не забрањује закључење Уговора . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:________________ 
Датум:________________ 

                                                                                          
      Понуђач 

 
                                                                                              
       _____________________ 

 
 
                                                             Печат предузећа  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОУЗДАН, СПОСОБАН ЗА УПРАВЉАЊЕ, ДА 
ИМА ИСКУСТВО, УГЛЕД И ЗАПОСЛЕНЕ СПОСОБНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

УГОВОРА    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо 
поуздани и способни за управљање, да имамо искуство , углед и запослене способне за 
реализацију уговора . 
 
 
 
 
 
 
Место:________________ 
Датум:________________ 

                                                                                          
      Понуђач 

 
                                                                                              
       _____________________ 

 
 
                                                             Печат предузећа  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА У ПОСЛЕДЊИХ  24 МЕСЕЦА НИЈЕ ПРЕКИНУО 
УГОВОРЕНИ ОДНОС ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 

 
 
 
 
 
 
 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да у 
последњих  24 месеца није прекинут уговорени однос због неиспуњења уговорених 
обавеза  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:________________ 
Датум:________________ 

                                                                                          
      Понуђач 

 
                                                                                              
       _____________________ 

 
 
                                                             Печат предузећа  
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ТАБЕЛА МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА  

Рб. Минимални технички захтеви за набавку 
уређаја Цена без ПДВ-а ПДВ 

Цена са ПДВ-ом 

1.  Opšte karakteristike    

 

AUDIOMETAR                                    1 kom 
- prenosni audiometar 
- Kontinualan, pulsirajući i treperući ton 
- AC: 125 – 8000 Hz, -10 – 120 dB HL korak 
od 5 dB 
- BC: 250 – 8000 Hz, -10 – 70 dB HL korak 
od 5 dB 
- Masking: NBN (usko-pojasna buka) 
- Automatski test pragova sluha (Normal i 
Fast) 
- Automatski skrining pragova 
- Ugrađena komunikacija prema pacijentu 
- OTOSuite softver 
- Interna memorija (do 50 pacijenata) 
 

  

  

 

2 

TIMPANOMETAR                               1 kom 
- Ručni, prenosiv timpanometar 
- Baterijsko napajanje 
- Automatska timpanometrija za odrasle 226 
Hz i decu 1000 Hz 
- Skrining refleksa 
- ETF test kod očuvane bubne opne 
- Praćenje admitanse 
- Funkcija provere ispravnosti sonde 
- Interna memorija 
- Upravljanje uređajem preko računara 
- OTOSuite softver 
 

  

  

 

3 

INSTRUMENTARIJ       1 set  koji se sastoji    
- spekulum nosni Hartmann 1#            3 kom 
- spekulum nosni Hartmann 2#            3 kom 
- spekulum nosni Hartmann 3#            3 kom 
 - ušni levci set od 4 kom                     5 kom 
- eza za uši Billeau, 16,5 cm                5 kom 
- ogledalce za larings,#5; 20 mm         5 kom 
- ogledalce za larings,#6; 22 mm         5 kom 
- ogledalce za larings,#7; 24 mm         5 kom   
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- ogledalce za larings,#8; 26 mm         5 kom 
- ogledalce za larings,#9; 28 mm         5 kom 
- pinceta ušna Wilde 12,7 cm               3 kom 
- Aspiraciona kanila Frazier 2 mm       2 kom 
- Aspiraciona kanila Frazier 2,2/3 mm 2 kom 
- Aspiraciona kanila Frazier 3,1/3 mm 2 kom 
 
 

 

4 OTOSKOP                                             1 kom 
-standard Gowllands ili odgovorajući   

 

5 

KLAR                                                    1 kom 
-sa trasformatorom 
-pripadajuće ogledalce 
-prečnik 55mm   

 

6 УКУПНО 1+2+3+4+5 
  

 

 
Напомена:  При попуњавању табеле водити рачуна да унешени бројеви-износи  буду на две 
децимале, ( уколико је нула може остати и празно али никако не уписивати неку од ознака- 
звездица, повлака или друго) .  
Табела је из разлога доста енглеских  израза у латиничном писму. 
 
ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ПОНУДИ СВЕ СТАВКЕ у супротном понуда ће се 
сматрати неприхватљивом. 


