
Дом здравља Бор 
Николе Коперника 2-4 
Бор 
Број:  6904 /2 
Дана: 19.09.2016. 
Email: jnabavke@domzdravljabor.org.rs
 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
12/2016 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
На основу члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015 
и 68/2015 ) конкурсна документација садржи : 
 
1. Позив за подношење понуда 

 
2. Упутство понуђачу како да сачини понуду 
 
3. Образац понуде 
 
4. Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 
упутство како се доказује испуњеност услова 
 
5. Модел уговора 
 
6. Образац обавезних техничких карактеристика 

 
7. Критеријуми за оцењивање понуда са упутством како се доказује испуњеност додатних услова 
 
8. Образац структуре понуђене цене   
 
9. Образац трошкова припреме понуде 
 
10. Изјаве– Прилози 
 
 
 
УКУПАН БРОЈ СТРАНА У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ: 25 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту Закон ) 
 
 

ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
Николе Коперника 2-4, 19210 Бор 

 
о б ј а в љ у ј е 

 
ПОЗИВ 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 
Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Бор 

(јавна набавка добара бр.12/2016 ) 
 

Предмет јавне набавке добара:   Набавка медицинске опреме 
            Ознака из општег речника набавки:  33100000-Медицинска опрема 
 Процењена вредност јавне набавке: 1.666.666,00 динара, без ПДВ-а 

Право учешћа имају  сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона о 
јавним набавкама и конкурсном документацијом  наручиоца уколико доставе доказе о испуњености 
услова. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из 
члана 77. став 1. Закона о јавним набавкама, а испуњеност додатних услова из конкурсне 
документације у складу са члаом 76. став 2.  према обрасцу за оцену испуњености услова. 
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин 
доказивања  испуњености услова. 
Критеријум за доделу уговора је Најнижа понуђена цена – 100 пондера 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију (у 
просторијама Наручиоца) која ће садржати печат установе . 

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се 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  са 
назнаком јавне набавке. 
Понуђач је у обавези да уз понуду поднесе : 
1. Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа као и менично овлашћење 
за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде (без ПДВ-а ) 
Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да поднесе: 
2. Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа као и менично овлашћење 
за добро извршење посла, у висини од 10% вредности уговора (без ПДВ-а ) 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки,односно закључно до 23.09.2016.године. 

Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: Дом здравља Бор, 19210 Бор, Николе 
Коперника 2-4, поштом или  непосредном предајом на писарници Наручиоца, са обавезном назнаком 
јавне набавке бр.12/2016. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу уз 
повратницу са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 9:30 часова последњег 
дана горе наведеног рока. 

2 

mailto:jnabavke@domzdravljabor.org.rs


Отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца у Бору, Николе Коперника 2-4 ( управна 
зграда) 

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда уз обавезу доставе личне карте 
на увид Комисији за јн.бр.12/2016 

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 року од 5 дана од дана подношења Извештаја 
о стручној оцени понуда. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре 
закључења уговора. 
е-mail адреса за контакт је jnabavke@domzdravljabor.org.rs, са назнаком јавне набавке. 
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ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
19210 БОР 
Николе Коперника бр. 2-4 
  
На основу члана 61.став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) 
члана 2. Правилника о обавезним  елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС „ број 29/2013),  и Одлуке 
директора  о покретању поступка јавне набавке  број 6818 OD 13.09.2016.год. доноси се 
 

У П У Т С Т В О 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ 

 
1. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде Прилог број 3 
и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално 
накнадно послатим додатним  захтевима  наручиоца. 
Понуда мора бити исписана на оригиналном обрасцу понуде  из конкурсне  документације, јасна, 
недвосмислена и оверена потписом овлашћеног лица  и службеним печатом понуђача. 
Понуђач може доставити само једну понуду и након истека рока за доставу понуда не може је 
мењати. 
2. Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском  језику , јасна и 
недвосмислена ,читко откуцана или попуњена штампаним словима . 
3. Понуђачи су обавезни да попуне све ставке из понуде у супротном понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 
4. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени тако да се 
не могу накнадно убацивати,одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 
прилози а да се видно не оштете листови или  печат. 
На предњој страни коверте мора да се наведе редни број и предмет јавне набавке из позива са 
назнаком „ЈАВНА НАБАВКА  “, а на полеђини мора да се наведе тачан назив и адреса , телефон, 
електронска адреса  и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
Понуда се доставља на адресу Дома здравља Бор , Николе Коперника бр 2-4, 19210 Бор, поштом 
или непосредном предајом на писарници Наручиоца. У року за подношење понуда понуђач може 
да измени, допуни или опозове своју понуду, с тим што наведене радње морају бити послате у 
затворној коверти и обележене на исти начин као што је наручилац описао за саму понуду. 
5. Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда 
6. Цена дата у понуди мора бити изражена у динарима , без пореза на додату  вредност. 
7. Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену  елемената критеријума и 
рангирање понуда неће се сматрати поверљивим , сагласно члану 14. став 2.  Закона о јавним 
набавкама. 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 оменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који 
нису означени на поменути начин.   
8. Модел уговора понуђач мора да комплетно попуни, парафира све стране, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора. 
9. Уз понуду понуђач је дужан да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у 
поступку јавне набавке предвиђених чланом 75. Закона о јавним набавкама као и доказе о 
испуњености  додатних услова  из члана 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност обавезних 
услова понуђач доказује достављањем  доказа  предвиђених у члану 77. став 1. и 2. , све према 
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обрасцу  за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутству 
како се доказује испуњеност тих услова који је саставни део конкурсне документације 
Äà áè ïîíó à÷ ìîãàî äà ó÷åñòâó¼å ó ïîñòóïêó ¼àâíå íàáàâêå äîáàðà 12/2016, ìîðà äà èñïóíè ñëåäåžå 
óñëîâå: 
9.1 ÎÁÀÂÅÇÍÈ óñëîâè: 

1) Äà ¼å ðåãèñòðîâàí êîä íàäëåæíîã îðãàíà, îäíîñíî óïèñàí ó îäãîâàðà¼óžè ðåãèñòàð (÷ë. 75. ñò. 1. òà÷. 1) Çàêîíà) – äîñòàâèòè: 
• Èçâîä èç ðåãèñòðà ÀÏÐ-à, îäíîñíî èçâîä èç ðåãèñòðà íàäëåæíîã Ïðèâðåäíîã ñóäà 

2) Äà îí è œåãîâ çàêîíñêè çàñòóïíèê íè¼å îñó èâàí çà íåêî îä êðèâè÷íèõ äåëà êàî ÷ëàí îðãàíèçîâàíå êðèìèíàëíå ãðóïå, äà íè¼å 
îñó èâàí çà êðèâè÷íà äåëà ïðîòèâ ïðèâðåäå, êðèâè÷íà äåëà ïðîòèâ æèâîòíå ñðåäèíå, êðèâè÷íî äåëî ïðèìàœà èëè äàâàœà ìèòà, êðèâè÷íî äåëî 
ïðåâàðå (÷ë. 75. ñò. 1. òà÷. 2) Çàêîíà) – äîñòàâèòè: 

• Èçâîä èç êàçíåíå åâèäåíöè¼å, îäíîñíî óâåðåœå îñíîâíîã ñóäà íà ÷è¼åì ïîäðó÷¼ó ñå íàëàçè ñåäèøòå äîìàžåã ïðàâíîã ëèöà, îäíîñíî ñåäèøòå 
ïðåäñòàâíèøòâà èëè îãðàíêà ñòðàíîã ïðàâíîã ëèöà, êî¼èì ñå ïîòâð ó¼å äà ïðàâíî ëèöå íè¼å îñó èâàíî çà êðèâè÷íà äåëà ïðîòèâ ïðèâðåäå, êðèâè÷íà 
äåëà ïðîòèâ æèâîòíå ñðåäèíå, êðèâè÷íî äåëî ïðèìàœà èëè äàâàœà ìèòà, êðèâè÷íî äåëî ïðåâàðå; 
• Èçâîä èç êàçíåíå åâèäåíöè¼å Ïîñåáíîã îäåšåœà çà îðãàíèçîâàíè êðèìèíàë Âèøåã ñóäà ó Áåîãðàäó, êî¼èì ñå ïîòâð ó¼å äà ïðàâíî ëèöå íè¼å 
îñó èâàíî çà íåêî îä êðèâè÷íèõ äåëà îðãàíèçîâàíîã êðèìèíàëà; 
• Èçâîä èç êàçíåíå åâèäåíöè¼å, îäíîñíî óâåðåœå íàäëåæíå ïîëèöè¼ñêå óïðàâå ÌÓÏ-à, êî¼èì ñå ïîòâð ó¼å  äà  çàêîíñêè çàñòóïíèê ïîíó à÷à 
íè¼å îñó èâàí çà êðèâè÷íà äåëà ïðîòèâ ïðèâðåäå, êðèâè÷íà äåëà ïðîòèâ æèâîòíå ñðåäèíå, êðèâè÷íî äåëî ïðèìàœà èëè äàâàœà ìèòà, êðèâè÷íî äåëî 
ïðåâàðå è íåêî îä êðèâè÷íèõ äåëà îðãàíèçîâàíîã êðèìèíàëà (çàõòåâ ñå ìîæå ïîäíåòè ïðåìà ìåñòó ðî åœà èëè ïðåìà ìåñòó ïðåáèâàëèøòà çàêîíñêîã 
çàñòóïíèêà). Óêîëèêî ïîíó à÷ èìà âèøå çàêîíñêèõ çàñòóïíèêà äóæàí ¼å äà äîñòàâè äîêàç çà ñâàêîã îä œèõ. 
• Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 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). 
• Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Äà ìó íè¼å èçðå÷åíà ìåðà çàáðàíå îáàâšàœà äåëàòíîñòè, êî¼à ¼å íà ñíàçè ó âðåìå îá¼àâšèâàœà ïîçèâà çà ïîäíîøåœå ïîíóäå (÷ë. 
75. ñò. 1. òà÷. 3) Çàêîíà – äîñòàâèòè: 

• Ïðàâíà ëèöà: Ïîòâðäå ïðèâðåäíîã è ïðåêðøà¼íîã ñóäà äà ìó íè¼å èçðå÷åíà ìåðà çàáðàíå îáàâšàœà äåëàòíîñòè, èëè ïîòâðäà Àãåíöè¼å çà 
ïðèâðåäíå ðåãèñòðå äà êîä òîã îðãàíà íè¼å ðåãèñòðîâàíî, äà ìó ¼å êàî ïðèâðåäíîì äðóøòâó èçðå÷åíà ìåðà çàáðàíå îáàâšàœà äåëàòíîñòè, êî¼à ¼å íà 
ñíàçè ó âðåìå îá¼àâå ïîçèâà çà ïîäíîøåœå ïîíóäà; 
• Ïðåäóçåòíèöè: Ïîòâðäà ïðåêðøà¼íîã ñóäà äà ìó íè¼å èçðå÷åíà ìåðà çàáðàíå îáàâšàœà äåëàòíîñòè, èëè ïîòâðäà Àãåíöè¼å çà ïðèâðåäíå 
ðåãèñòðå äà êîä òîã îðãàíà íè¼å ðåãèñòðîâàíî, äà ìó ¼å êàî ïðèâðåäíîì ñóá¼åêòó èçðå÷åíà ìåðà çàáðàíå îáàâšàœà äåëàòíîñòè, êî¼à ¼å íà ñíàçè ó 
âðåìå îá¼àâå ïîçèâà çà ïîäíîøåœå ïîíóäà; 
• Ôèçè÷êà ëèöà: Ïîòâðäå ïðåêðøà¼íîã ñóäà äà ìó íè¼å èçðå÷åíà ìåðà çàáðàíå îáàâšàœà îäðå åíèõ ïîñëîâà. 
• Äîêàç ìîðà áèòè èçäàò íàêîí îá¼àâšèâàœà ïîçèâà çà ïîäíîøåœå ïîíóäà. 

4) Äà ¼å èçìèðèî äîñïåëå ïîðåçå, äîïðèíîñå è äðóãå ¼àâíå äàæáèíå ó ñêëàäó ñà ïðîïèñèìà Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å èëè ñòðàíå äðæàâå 
êàäà èìà ñåäèøòå íà œåíî¼ òåðèòîðè¼è (÷ë. 75. ñò. 1. òà÷. 4) Çàêîíà) - äîñòàâèòè: 

• Ïîòâðäó (óâåðåœå) íàäëåæíîã ïîðåñêîã îðãàíà äà ñó èçìèðåíè äîñïåëè ïîðåçè è äðóãå ¼àâíå äàæáèíå ó ñêëàäó ñà ïðîïèñèìà ÐÑ (Ïîòâðäà 
Ðåïóáëè÷êå ïîðåñêå óïðàâå è Ïîòâðäà Ïîðåñêå óïðàâå ëîêàëíå ññàìîóïðàâå) 
• Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

5) Äà èìà âàæåžó äîçâîëó íàäëåæíîã îðãàíà çà îáàâšàœå äåëàòíîñòè êî¼à ¼å ïðåäìåò ¼àâíå íàáàâêå (÷ë. 75. ñò. 1. òà÷. 5) Çàêîíà) 
-  äîñòàâèòè: 

• Ðåøåœå-äîçâîëó çà îáàâšàœå äåëàòíîñòè ïðîìåòà íà âåëèêî ìåäèöèíñêèõ ñðåäñòàâà, îäðå åíå êëàñå è êàòåãîðè¼å ìåäèöèíñêèõ 
ñðåäñòàâà, èçäàòî îä Ìèíèñòðàñòâà çäðàâšà ÐÑ. 

6) Äà ïðè ñàñòàâšàœó ïîíóäå èçðè÷èòî íàâåäå äà ¼å ïîøòîâàî îáàâåçå êî¼å ïðîèçëàçå èç âàæåžèõ ïðîïèñà î çàøòèòè íà ðàäó, 
çàïîøšàâàœó è óñëîâèìà ðàäà, çàøòèòè æèâîòíå ñðåäèíå, êàî è äà ãàðàíòó¼å äà ¼å èìàëàö ïðàâà èíòåëåêòóàëíå ñâî¼èíå (÷ë. 75. ñò. 2. 
Çàêîíà). 
 
9.2. ÄÎÄÀÒÍÈ óñëîâè 
1)  Äîñòàâèòè Ðåøåœå ÀËÈÌÑ-à çà ñðåäñòâà êî¼à ïîäëåæó ðåãèñòðàöè¼è è äîñòàâèòè Àóòîðèçàöè¼ó-Îâëàøžåœå îä ïðîèçâî à÷à èëè 
äèñòðèáóòåðà çà òåðèòîðè¼ó ÐÑ çà ó÷åøžå ó êîíêðåòíî¼ ¼àâíî¼ íàáàâöè 
2)    Äà ïîíó à÷ ðàñïîëàæå íåîïõîäíèì ïîñëîâíèì è ôèíàíñè¼ñêèì êàïàöèòåòîì,îäíîñíî äà ¼å ó 2013,2014 è 2015 ãîä.îñòâàðèî óêóïàí ïðîìåò 
äîáàðà êî¼è ñó ïðåäìåò £Í íà¼ìàœå ó èçíîñó äàòå ïîíóäå. Äîêàç: Îáðàçàö ÁÎÍ-£Í çà 2013,2014 è 2015 ãîä. 
3)  Òåõíè÷êè êàïàöèòåò. Äîêàç: Èç¼àâà ïîíó à÷à äà ïîñåäó¼å áàð ¼åäíî äîñòàâíî âîçèëî çà òðàíñïîðò ïðåäìåòíèõ äîáàðà êàî è ôîòîêîïè¼à 
ñàîáðàžà¼íå äîçâîëå 
4)   Ñåðòèôèêàòè-çà ïîíó à÷à. Äîêàç: Äîñòàâèòè ñåðòèôèêàòå ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001-çà ïîíó à÷à 
5)    Êàòàëîã ïîíó åíèõ äîáàðà ñà ¼àñíî îáåëåæåíèì òðàæåíèì òåõíè÷êèì êàðàêòåðèñòèêàìà 
6)  Óâåðåœå î îäîáðåœó òèïà ìåðèëà îä Äèðåêöè¼å çà ìåðå è äðàãîöåíå ìåòàëå êî¼å äîêàçó¼å äà ñó ïîíó åíè òåíçèîìåòðè è òîïëîìåðè 
ðåãèñòðîâàíè çà ïðîôåñèîíàëíó óïîòðåáó è äà žå áèòè æèãîñàíè 
Íàðó÷èëàö çàäðæàâà ïðàâî äà ïðå äîíîøåœà Îäëóêå î èçáîðó íà¼ïîâîšíè¼åã ïîíó à÷à, çàòðàæè óçîðêå 

Понуђач је у обавези да својом изјавом уз поднету понуду потврди да 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. 
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Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,  доказује  
испуњеност обавезних услова из претходног става. 
10. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке који наступи  до доношења одлуке, односно 
закључења уговор и да је документује на  прописан начин. 
11. Наручилац задржава право да, по потреби након отварања понуда, тражи од  понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и  упоређивању понуда, као и да може 
вршити контролу код понуђача односно  његовог подизвођача. 
12. У колико наручилац у року предвиђеном за достављање понуде измени  или   допуни 
конкурсну документацију без одлагања и без накнаде ће те измене  или допуне доставити 
понуђачима који су  већ преузели конкурсну документацију. 
13. Понуђач може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације и 

      појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
      достављање понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши на   
      начин одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних информација и   
      појашњења телефоном није дозвољено. 

14. Понуда са варијантама није дозвољена,као ни понуде са авансним плаћањем 
15. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 
У случају да постоје  две или више понуда са једнаким бројем пондера уговор ће се доделити 
понуђачу који  понуђени дужи рок плаћања. 
16. Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора  да испуни 
услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама,  што доказује достављањем 
доказа из члана 77. став 1. овог закона , а додатне услове испуњавају заједно. Заједничка понуда 
подноси се у свему у складу са чланом  81. Закона о јавним набавкама . Саставни део заједничке 
понуде је  споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на      
извршење јавне набавке. 
Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде, наведе, да ли ће   извршење јавне набавке 
делимично поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и 
уколико хоће, да у  својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

     подизвођачу, а који не може бити већи од 50% предмета набавке. 
     Уколико понуђач извршење јавне набавке делимично повери подизвођачу дужан је да  о томе     
обавести наручиоца као и да достави све доказе о испуњености  услова из члана 75. став 1. тачка 1-4 
овог закона , а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона за део набавке 
који ће извршити преко  подизвођача. 
    Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити   
    подизвођачу,   у обавези да наведе назив подизвођача као и остале податке за 
    идентификацију подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 
    буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

17. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
      у заједничкој понуди или као подизвођач. 

18. Понуђач је у обавези да уз понуду поднесе: 
Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа као и менично овлашћење за 
озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде (без ПДВ-а) 

     Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да поднесе: 
Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа као и менично овлашћење за 
добро извршење посла, у висини од 10% вредности уговора(без ПДВ-а) 

19. Квалитет добра који је предмет јавне набавке мора бити у складу са Законом о 
лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ број 30/2010) као и у складу са 
прописима који регулишу наведену 21. Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које 
имају битне недостатке у складу са чланом 106. ЗЈН. 
22. Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa  
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 
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23. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона 
о јавним набавкама : 

      а) уколико нису испуњени  услови за доделу уговора, 
б) из објективних и доказивих разлога ,који се нису могли предвидети у време покретања поступка 
и који онемогућавају да се започети поступак оконча,односно услед којих је престала потреба 
наручиоца за предметном  набавком  због чега се неће понављати у току исте буџетске године 
односно наредних шест месеци. 
24. Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 5  дана од дана 
подношења Извештаја о стручној оцени понуда 
25. Наручилац може  пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал, или оверену фотокопију свих или појединих доказа, као и узорке понуђених 
добара 

      Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
26. Захтев за заштиту права може да поднесе свако заинтересовано лице у складу са чланом 148. и 
151.ЗЈН у  току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. 

      Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 
      у складу са чланом 149. ЗЈН. 
      Захтев за заштиту права  задржава  даље активности наручиоца у поступку  јавне набавке у 

складу са чланом 150. ЗЈН са последицама поднетог захтева за заштиту права и привременим 
мерама. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
60.000,00  динара са назнаком набавке на коју се односи у складу са чланом 156. ЗЈН и то тако 
што се уплатница попуњава са следећим подацима: 

• сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ... (број или друга ознака конкретне јавне набавке, ако се 
подноси по други пут захтев за заштиту права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити захтев за заштиту права поводом 
кога се плаћа такса- нпр. дел. број, датум сачињавања и сл.), 
• корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 
• шифра плаћања: 153 или 253; 
• бр. жиро рачуна: 840-742221843-57; 
• број модела 97; 
• позив на број: 50-016. 
  Уговор о јавној набавци ће бити закључен у законском року од истека рока за подношење 

захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија не одлучи 
другачије. 

 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 става 3, члана149. ЗЈН, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока. 

 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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
27. Све додатне информације у вези са овом набавком  могу се добити слањем захтева за 
појашњење на е-mail адресу jnabavke@domzdravljabor.org.rs
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
 
 
 
 
Понуђач: 
 
 
Назив:  ______________________________ 

Адреса, место: ______________________________ 

Овлашћено лице: ______________________________ 

ПИБ:   ______________________________ 

Матични број: ______________________________ 

Текући рачун: ______________________________ 

Банка:  ______________________________ 

Телефон:  ______________________________ 

Факс:   ______________________________ 

Емаил:  ______________________________ 

Рег.број:  ______________________________ 

Шифра делатности:______________________________ 

 

 

Место, датум: ______________________________ 

 
 
 

                                                                                                     
      Понуђач 

 
                                                                                                
       _____________________ 

 
 
                                                                 Печат предузећа 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Набавка медицинске опреме 
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за потребе Дома здравља Бор 
ЈН 12/2016 

 
Понуђач:___________________________________________________________________________ 
Адреса_____________________________________________________________________________ 
Телефон:___________________, Факс: __________________, Е-маил:_______________________ 
Шифра делатности:______________________, Матични број:_____________________________ 
ПИБ:_____________________, Текући рачун _______________________банка_______________ 
Одговорно лице понуђача____________________________________________________________ 
 

Подносимо Понуду бр. __________ од _________ 2016. год. 
 

ПРЕДМЕТ: Набавка медицинске опреме, за потребе Дома здравља Бор 
 
Понуда се подноси (заокружити): 
1. самостално, 
2. заједничка понуда са: ______________________________________________________________ 
3. са подизвођачем/има:_______________________________________________________________ 
3.1.Проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу/има____________________ 
3.2.Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача _____________________________ 
 
Рок важења понуде је ________ дана ( најмање 60 дана ) од дана јавног отварања понуда 
Спецификација добара: 

RB 
STAVKE  Naziv dobara  Količina  Cena, bez 

PDV‐a 

Ukupna 
cena, bez 
PDV‐a 

Proizvođač 
ponuđenog 

dobra 

1  EKG APARAT‐TROKANALNI 

Ekran LCD tip, u boji, veličine minim.3.5 inča 

Prikaz na ekranu: Minimum 3 EKG krivulja 
istovremeno u realnom vremenu;m Prikaz HR; 
Prikaz stanja baterije; Prikaz brzine (mm/s); 
Prikaz osetljivosti (mm/mV),alfanumerička 
tastatura za unošenje podataka o pacijentu, 
alarm nestanka papira 

Diagram stanja elektroda 
Štampač 3 kanala‐termalni i ugrađeni 
Napajanje strujno‐baterijsko 
Autonomija rada na baterije,minimum 4 sata 
Zaštićen od defibrilacije , automatsko 
podešavanje bazne linije ,automatska EKG 
merenja i interpretacija,Tri formata 
štampanja: Automatski, manuelni, ritam 
mod;Modovi rada: Automatski, manuelni i 
ritam; Podešavanje amplitude EKG signala: 
2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5(mm/mV), kao i 
automatsko podešavanje amplitude AUTO 
GAIN (AGC);Podešavanje brzine štampe: 5, 10, 
12.5, 25, 50 mm/s. Mogućnost podešavanja 
više različitih formata štampe (4x3, 4x3+1R 
(kriva ritma), 1x12, 1x12+1R) 
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Integrisani softver za merenje i interpretaciju 
snimljenog EKG‐a. Povezivanje pacijenta preko 
standardnog i Cabrera povezivanja 

4          
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QRS beeper (zvučno registrovanje svakog QRS 
kompleksa) 
Unutrašnja memorija za minimum 150 EKG‐a, 
USB priključak za transfer na PC; 
Težina aparata ne veća od 3 kg 

Pacijent kabl, sa defibrilacionom zaštitom u 
sebi,elektrode ekstremiteta, elektrode grudno 
usisne,papir za štampu, uputstvo za rad 

2  EKG APARAT‐ŠESTOKANALNI 
Ekran TFT kolor, veličine minim.5,7 inča 

Prikaz na ekranu svih 12 EKG krivulja 
istovremeno u realnom vremenu, Prikaz brzine 
(mm/s), Prikaz osetljivosti (mm/mV) 
Diagram stanja elektroda i kontakta 
Zaštita od defibrilacije sa detekcijom 
pejsmejkera. Integrisana QWERTY 
alfanumerička tastatura sa pozadinskim 
osvetljenjem, vodootporna – gumeni tasteri 
(folijska ili touch screen tastatura nije 
prihvatljiva); 
Štampač: 6 kanalni; 
Tip štampača – termalni, širina papira 
minimum 110mm . Mogućnost štampanja: 6 x 
2 (kanala), 6 x 2 + 1R (6x2 kanala + 1 ritam 
odvoda), 3 x 4 (kanala), 3 x 4 + 1R (3x4 kanala 
+ 1 ritam odvoda), 3 x 4 + 3R (3x4 kanala + 3 
ritam odvoda); 
Automatsko merenje i interpretacija     
122 različite dijagnoze 
Napajanje strujno‐baterijsko 
Autonomija pri radu na baterije, minimum 2h 
Težina aparata maksimalno 2,5 kg 
Zaštićen od defibrilacije 
Manuelni, automatski i ritam mod  rada 
Interna memorija i mogućnost povezivanja 
preko USB kabla 
Pacijent kabl, sa defibrilacionom zaštitom u 
sebi 
elektrode ekstremiteta 1set; elektrode grudno 
usisne 6kom; 
Obavezna osetljivost EKG aparata je: 2.5, 5, 
10, 20, 20/10, 10/5 (mm/mv), AGC 
(autogain);Obavezna brzina štampanja je: 5, 
6.25, 10, 12.5, 25, 50 (mm/s) 
Unutrašnja memorija za minimum 300 EKG‐a, 
mogućnost povezivanja preko USB‐a i eksterne 
SD kartice radi povećanja memorije; Podržava 
USB štampanje, i štampanje na A4 papiru bez 
kompijutera; 
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Uputstvo za rad 

1          

3  DEFIBRILATOR 
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Portabilni bifazični defibrilator za eksternu 
defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i 
AED, sa ručkom za nošenje 
TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 6.5" sa 
mogućnošću prikaza min. 4 krivulje i 5 
numeričkih parametara 
Aparat treba da poseduje dve veličine 
papučica za eksternu defibrilaciju: za odrasle i 
za decu 
Papučice treba da imaju ugrađeno dugme za 
punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni 
indikator kvaliteta kontakta sa kožom 
pacijenta u tri ili više nivoa 
Mogućnost rada na bateriju, kapacitet 
minimum 100 šokova sa energijom 
defibrilacije od 270J ili minimum 3 sata 
kontinuiranog EKG monitoringa 
Vreme punjenja baterije: maksimalno 3 sata, 
pri mrežnom napajanju 
Izbor nivoa energije defibrilacije: od 2 do 270J 
ili više, bifazično 
Brzina punjenja od 0 do 200J: max 4 sek., pri 
mrežnom napajanju ili na punu bateriju 
Brz oporavak bazne linije EKG‐a nakon 
defibrilacije: max 3 sek. 
Automatska detekcija R zupca tokom 
sinhronizovane kardioverzije 
Automatsko interno pražnjenje energije nakon 
isteka određenog vremenskog perioda 
Svakodnevno automatsko testiranje baterije i 
celog sistema uz memorisanje rezultata 
Vizuelni indikator rezultata testiranja 
(ispravan/neispravan) na prednjoj strani 
aparata 
Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti 
energije 
Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za 
HR, SpO2, EtCO2 i apnea vreme 
Automatska detekcija signala pejsinga 
Automatska detekcija aritmija, sa zvučnim i 
vizuelnim alarmima 
Automatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, 
memorisanje u internoj memoriji i mogućnost 
naknadnog štampanja. Trajanje EKG krive 
minimum 10s pre i 10s posle defibrilacije 
(ukupno min. 20s) 
Memorisanje aritmija, Trend 1‐24h, 
memorisanje numeričkih vrednosti 
parametara i štampanje odgovarajućih 
izveštaja 
Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za 
postupanje u slučaju pojave tehničkog alarma 
Integrisani 2‐kanalni termički printer 
Radna temperatura u opsegu od ‐5 do +45°C ili 
šire 
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Nivo zaštite IP44 ili bolji 

1          
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Zaštita od vibracija po standardu EN1789 ili 
odgovarajući 
Ispunjenje odgovarajućeg standarda za 
transport u helikopteru 
Težina aparata uključujući bateriju i papučice: 
maksimalno 7.5kg 
Mogućnost nadogradnje za monitoring SpO2 i 
EtCO2 (intubirano i neintubirano) 
Mogućnost nadogradnje kukama za kačenje na 
krevet 
Potreban pribor: 
EKG kabl sa 3 voda, 1kom 
Akumulatorska baterija, 1kom 
Termalni papir, 10 kom 
Uputstvo za upotrebu, 1kom 

4  TRENAŽER (LUTKA) ZA OBUKU KPR 
Torzo odrasle osobe za vežbu simultanog  
manevra otvaranja disajnih puteva, 
zabacivanje glave i podizanje brade kao i 
adekvatno mesto i dubinu kompresija grudnog 
koša 
2 zamenska lica 
2 zamenska disajna puta 
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Torba za nošenje koja služi kao prostirka za 
vežbanje 

1          

5  INHALATOR 
Za profesionalnu upotrebu kod dece i odraslih 
Prikladan za oralnu ili nazalnu inhalaciju tečnih 
medikamenata i visokom efikasnošću u radu.  
Da poseduje autoklavibilne nebulajzere. Da 
poseduje LC interapter za naizmenično 
inhaliranje. 
Ukupan izlaz (plavi i crveni nastavak) 
590mg/min.‐plavi; 450 mg/min.‐crveni) 
Procenat čestica manjh od 5 µm:                           
2,9µm‐plavi/2,2 µm‐crveni;                           75% 
plavi, 89% crveni 
Pritisak: 1,5 bar 
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Dimenzije: 19,2 cm x 14,5 cm x 15 cm 

2          

6  MERAČ KRVNOG PRITISKA 
BHS tehnologija merenja 
Može da izdrži pritisak i do 600mmHG .Skala 
od 0‐300 .Nije potrebno fiksiranje skale na 0. 
Ojačana  bakar berilijum membrana otporna 
na starenje 
Maksimalna tolerancija greške +/‐ 2mmHg 
Skala min.R 63mm, sa fluoroscentnom 
kazaljkom 
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Mogućnost pranja i dezinfekcije jednodelne 
manžetne, u različitim veličinama 

6          
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Brzo naduvavanje manžetne zahvaljujući 
ergonomičnom dizajnu sa kašikom 
Otporan na udarce, sa kućištem od 
polikarbonata 
Registrovan i baždaren od strane Direkcije za 
mere i dragocene metale 

7  MERAČ KRVNOG PRITISKA SA STETOSKOPOM 
Manometarski merač velike preciznosti 

manžetna prečnika 32cm 

Balon na naduvavanje, ventil, stetoskop, mekana 
torbica 

Raspon merenja 0‐300 mmHg, rezolucija 2mmHg 

Ptrebno je da ima žig, da je baždaren 
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Da je registrovan u Direkciji za mere i plemenite 
metale 

20          

8  MERAČ KRVNOG PRITISKA ZA DECU, SA TRI MANŽETNE 
Izuzetno precizan i pouzdan merač sa skalom od 63 
mm 

Maksimalni opseg merenja od 0‐300mmHg 

Maksimalna greška pri merenju krvnog pritiska +/‐ 
2mmHg 

Komplet : Manometar sa pumpicom; Manžetna za 
niovorođenče 15,5x5cm (jedno crevo); Manžetna za 
odojčad 23x7,2cm (jedno crevo); Manžetna za decu 
35,5x10 cm (jedno crevo); Metalni konektor za 
creva; Torbica 
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Da je registrovan u Direkciji za mere i dragocene 
metale, i da ima  žig 

2          

9  APARAT ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE U KRVI 

Automatsko kodiranje 
Mogućnost merenja iz prsta, dlana ili 
podlaktice 
Merni opseg 1.1‐33,3 mmol 
Zapremina uzorka manje od 1 nl 
Brzina merenja 6 sec 
Sa zvučnim signalom i alarmom za više od 2 
satnice 
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Automatsko isključivanje posle 1,5 min. 

15          

10  DIGITALNI TERMOMETAR 
Za oralnu, aksilarnu i rektalnu upotrebu 
rezultat merenja za 60 sec 
Vodootporan 
Zvučni signal za kraj merenja 
Prikaz u Stepenima Celzijusa i Farenhajtima 
Memorijaposlednjeg merenja 
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Automatsko isključivanje 

8          

      UKUPNO, BEZ PDV‐A             
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:      _________________________________ динара 
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ПДВ - 10 % :                                                              ______________________________ динара 
ПДВ - 20 % :                                                              ______________________________ динара 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом :     ______________________________динара 
 
Рок плаћања: _______ дана од дана промета добара (не дужи од 60 дана) 
Рок испоруке:_______ дана од дана пријема захтева Наручиоца 
Гарантни рок за испоручена добра: __________ месеци 
 
Потпис овлашћеног лица :_________________________________  Понуђач 
Функција потписника : ___________________________________ ______________________ 
Телефон понуђача : _______________________________________    м.п. 
Контакт особа понуђача:___________________________________ 
 
Прихватамо све услове конкурсне документације као и модел уговора који је саставни део конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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Понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду 
достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то: 
 
ÓÑËÎÂÈ ÄÎÊÀÇÈ Áðî¼ 

äîêóìåíòà 

1. Äà ¼å ïîíó à÷ ðåãèñòðîâàí êîä íàäëåæíîã îðãàíà, îäíîñíî 
óïèñàí ó îäãîâàðà¼óžè ðåãèñòàð 
(×ëàí 75. ñòàâ 1. òà÷. 1. Çàêîíà) 

Èçâîä èç ðåãèñòðà Àãåíöè¼å çà ïðèâðåäíå ðåãèñòðå  

2. Äà ïîíó à÷ è œåãîâ çàêîíñêè çàñòóïíèê  íè¼å îñó èâàí çà 
íåêî îä êðèâè÷íèõ äåëà êàî ÷ëàí îðãàíèçîâàíå êðèìèíàëíå ãðóïå, 
äà íè¼å îñó èâàí çà êðèâè÷íà äåëà ïðîòèâ ïðèâðåäå, 
êðèâè÷íà äåëà ïðîòèâ æèâîòíå ñðåäèíå, êðèâè÷íî äåëî ïðèìàœà 
èëè äàâàœà ìèòà, êðèâè÷íî äåëî ïðåâàðå (×ëàí 75. ñòàâ 1. 
òà÷. 2. Çàêîíà) 

Èçâîä èç êàçíåíå åâèäåíöè¼å, îäíîñíî óâåðåœà íàäëåæíîã 
ñóäà è íàäëåæíå ïîëèöè¼ñêå óïðàâå Ìèíèñòàðñòâà 
óíóòðàøœèõ ïîñëîâà 

 

3. Äà ïîíó à÷ó íè¼å èçðå÷åíà ìåðà çàáðàíå îáàâšàœà 
äåëàòíîñòè êî¼à ¼å íà ñíàçè ó âðåìå îá¼àâšèâàœà ïîçèâà çà 
ïîäíîøåœå ïîíóäà ïðåäìåò ¼àâíå íàáàâêå 
(×ëàí 75. ñòàâ 1. òà÷. 3. Çàêîíà) 

Ïîòâðäå ïðèâðåäíîã è ïðåêðøà¼íîã ñóäà äà ìó íè¼å 
èçðå÷åíà ìåðà çàáðàíå îáàâšàœà äåëàòíîñòè èëè ïîòâðäà 
ÀÏÐ-à äà ñå Ïîíó à÷ íàëàçè ó ðåãèñòðó ïîíó à÷à. 

 

4. Äà ¼å ïîíó à÷ èçìèðèî äîñïåëå ïîðåçå, äîïðèíîñå è äðóãå 
¼àâíå äàæáèíå, ó ñêëàäó ñà ïðîïèñèìà Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å 
èëè ñòðàíå äðæàâå êàäà èìà ñåäèøòå íà œåíî¼ òåðèòîðè¼è 
(×ëàí 75. ñòàâ 1. òà÷. 4. Çàêîíà) 

Потврда надлежног пореског органа и орга.за 
обавезно социјално осигурање или потврде 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације   

 

5. Äà ïîíó à÷ èìà âàæåžó äîçâîëó íàäëåæíîã îðãàíà çà 
îáàâšàœå äåëàòíîñòè  ïðîìåòà äîáàðà êî¼à ¼å ïðåäìåò ¼àâíå 
íàáàâêå (×ëàí 75. ñòàâ 1. òà÷. 5. Çàêîíà) 

Ðåøåœå çà îáàâšàœå äåëàòíîñòè ïðîìåòà íà âåëèêî è/èëè 
ìàëî, ïðåäìåòîì ¼àâíå íàáàâêå èçäàòî îä ñòðàíå 
Ìèíèñòàðñòâà çäðàâšà ÐÑ, Ðåøåœå î óïèñó ó ðåãèñòàð 
ìåäèöèíñêèõ ñòðåäñòàâà èçäàòó îä ÀËÈÌÑÀ. 

 

   

 
НАПОМЕНА: 
Читко потписати и доставити тражену документацију у виду прилога. 
Доказ из члана 75. став 1. тач. 2) до 4). Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из члана 75. став 1. тачка 3) Закона мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
Доказ из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа, као и на други начин у складу са законом. 
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. 
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. 
Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 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. 
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. 
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. 
Уколико Понуђач не достави све тражене доказе за испуњење услава за ЈН. бр.12/2016 Наручилац ће одбити понуду као неисправну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
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ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Николе Коперника бр. 2-4, Бор кога заступа в.д.директора спец. др мед. Злата 
Марковић ( у даљем тексту овог уговора: Наручилац). 
Текући рачун: 840-872661-78 код Управе за трезор, ПИБ:  108836097,Матични број: 17870165 

и 
 

_________________________________________ кога заступа директор _________________________________, 
(у даљем тексту овог уговора : Испоручилац ) 
Текући рачун : ____________________________________ код пословне банке___________________________ , 
ПИБ: ______________________, Матични број: _____________________, Тел: __________________________ 
 
(Попуњава подизвођач у случају заједничке понуде) 
_________________________________________ кога заступа директор _________________________________, 
(у даљем тексту овог уговора : Подизвођач) 
Текући рачун : ____________________________________ код пословне банке___________________________ , 
ПИБ: ______________________, Матични број: _____________________, Тел: __________________________ 
 
 
Закључили су дана  _____________2016. год. 

УГОВОР 

За набавку медицинске опреме 
ЈН 12/2016 

 
Предмет уговора и цена 

Члан 1. 
Предмет уговора је Набавка медицинске опреме 
 
Обавезује се Испоручиоц да Наручиоцу испоручи добра која су предмет уговора,  по ценама из Понуде 
Испоручиоца број ___________од ________ 2016. године, заведене код Наручиоца под бр. ______ од 
___________ 2016.године, која је саставни део овог уговора и то: 

 
( табеларни део понуде понуђача-из обрасца понуде -  попуњава Наручиоц након одлуке о додели уговора) 

 
 Гарантни рок за испоручена добра је __________ месеци 
  
 Рок и место испоруке и квалитативни пријем                                             

Члан 2. 
Продавац се обавезује да испоручи уговорено добро у року од _______ дана од дана пријема писменог захтева 
Наручиоца. 

 
Испорука се сматра извршеном  даном предаје уговореног добра у просторијама купца, о чему ће се сачинити 
записник о квалититативном пријему уговореног добра, потписан од  стране продавца и купца. 
 
Испоручиоц је у обавези да испоручи производе квалитета који одговара понуђеном квалитету у складу са 
Атестима о квалитету а у свему по поступку и на начин  регулисан ппонудом из члана 2. овог Уговора и у 
складу са потребама наручиоца. 
 

  
 
 
 
Плаћање 

Члан 3. 
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Наручиоц је дужан да изврши плаћање и то у року од __________ дана од датума промета добара, на текући 
рачун Испоручиоца бр. _____________________________, код банке ____________________________________. 
 
За уговорено добро купац ће платити износ: 

___________________________ динара, без ПДВ-а 
___________________________  динара, ПДВ-10% 
___________________________  динара, ПДВ-20% 

Укупно:       ____________________________ динара, са ПДВ-ом 
  
 
Средство финансијског обезбеђења 

        Члан 4. 
Понуђач је у обавези је да уз уговор достави: 

1. Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа као и менично 
овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% вредности уговора (без ПДВ-а) 

 
Казнене  одредбе 

Члан 5. 
Ако продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко 
5 дана купац има право да наплати уговорну казну од 10 % укупне вредности уговора(без ПДВ-а). 
 
Наплата уговорних казни спровешће се наплатом менице за добро извршење посла код пословне банке. 
 
 
Решавање спорова 

Члан 6. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који произађу из овог уговора решавају споразумно. 
У случају да се не постигне споразум о спорним питањима уговорне стране су сагласне  да се спор препусти 
надлежном суду. 
 
Измене, допуне  и раскид уговора 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисано овим уговором може се дефинисати накнадним 
анексима уговора а у складу са позитивним Законима. 
 

          Члан 8. 
Уговорне странке су сагласне да ће се промене настале од стране Општине Бор из чијих средстава се 
финансира јавна набавка примењивати на Уговор о јавној набавци. 
 
Уговорне странке су сагласне да ће се услед наступања неког од оправданих разлога који би условио потребу 
промене дела уговора односи регулисати накнадним анексима уговора 
 
Завршне одредбе 

Члан 9. 
За све што није изричито предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима. 
Уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по 2 (два). 
Уговор производи правно дејство од дана потписивања. 

 
 
          ИСПОРУЧИЛАЦ                                                             НАРУЧИЛАЦ 
 ___________________________               ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
                 В.д.директора 
 ___________________________         спец. др мед. Злата Марковић 

 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 
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I . Комисија ће изабрати  најповољнију понуду на основу критеријума најнижа понуђена цена, у 
складу са Законом о јавним набавкама, вреднованим на следећи нач 
1. НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
(максимално 100 пондера) 
  
II. У случају да постоје  две или више понуда са једнаким бројем пондера уговор ће се доделити 
понуђачу који понуђен дужи рок плаћања. 
 
 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ КОШТАЊА 
за понуду бр. __________________ од __________ 2016. Године 
 
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,по партијама 
Р
Б 

ПАРТИЈА УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-А 

УКУПНА ЦЕНА, СА 
ПДВ-ОМ 

1 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА   

 
 
ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ КОЈИ ЧИНЕ УКУПНУ ЦЕНУ 

 
       ВРСТА ТРОШКА 

Учешће у укупној цени   
             (дин) 

Учешће у укупној цени 
                   ( %) 

   Трошкови превоза 
 

  

   Остало: 
 
 

  

 
НАПОМЕНА : 
Од наведених елемената структуре цена понуђачима је остављен избор шта ће приказати као структуру цене, као 
обавезни део конкурсне документације. 
Структуру цене можете исказати у процентима или вредносно 
 
 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
за понуду бр________________од __________2016. 
 
Р.бр. ВРСТА ТРОШКОВА Износ у дин. 
1. Прибављање менице за озбиљност понуде  
2. Прибављање менице за добро извршење посла  
3. О с т а л о : 

 
 
 

 

НАПОМЕНА: У смислу члана 19. Правилника  о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013) понуђач може  у обрасцу 
трошкова припреме понуде приказати трошкове прибављања средстава обезбеђења . 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца  накнаду трошкова. 
 
 
 
                                                       МП                   Потпис одговорног лица понуђача 
                                                                                 ______________________________ 
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Прилози 
 
 
 
На основу члана 20. Правилника  о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
____________________________________________________________________________________________ 
             (назив фирме  и седиште понуђача) 

 
 
 

даје следећу 
 
 

 
И З Ј А В У 

ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
12/2016 

 
 

Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да је у  поступку јавне набавке мале вредности ЈН 12/2016 понуду поднео независно, 
без договора са другим понуђачима, или заинтересованим лицима. 

 
             
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                                                      МП                       ПОНУЂАЧ 
 
                                                         
                                                                                        ________________________ 
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VII    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ               

 
 
Понуђач: 
 
 
Назив:  ____________________________ 

Адреса:  ____________________________ 

Матични број: ____________________________ 

Рег.број:  ____________________________ 

Текући жиро рачун:_________________ __________ 

Банка:   ____________________________ 

Шифра делатности:____________________________ 

PIB:   ____________________________ 

Телефон:  ____________________________ 

Овлашћено лице: ____________________________ 

Место, датум: ____________________________ 

 
 

 
ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

12/2016 
 

 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да подношењем понуде у 
потпуности прихватамо услове из позива за доделу уговора о јавној набавци бр.12/2016 кao и све 
услове наведене у конкурсној документацији под којима подносимо понуду 
 
 
 
Место:________________ 
 
Датум:________________ 

                                                                                                     
     Понуђач 
                                                                                             
            _____________________ 

 
 
                                                                Печат предузећа 
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
12/2016 

 
 

 
 
 

 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да подношењем понуде у 

потпуности поштујемо све прописе на основу Закона о јавним набавкама (сл. Гласник РС. 124/2012) 
 

 
 
 
Место:________________ 
 
Датум:________________ 

                                                                                                     
       Понуђач 

 
                                                                                                
        _____________________ 

 
 
                                                               Печат предузећа 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ 
12/2016 

 
 
 
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо измирили све 
доспеле пословне обавезе-порезе, доприносе и друге обавезне дажбине 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     
12/2016 

 
 
 
 
 

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    

12/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
12/2016 

 
 
 
 
 
 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 


	УГОВОР 

