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На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 2321 од 26.04.2018. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку бр. 2322 од 26.04.2018. године, 
припремљена је 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности добара  

05/2018 
- набавка потрошног стоматолошког материјала -  

за потребе Дом здравља Бор, за период од 12 месеци 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 

III 

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

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

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VI Образац понуде 
VII Модел уговора 
VIII Образац трошкова припреме понуде 
IX Образац изјаве о независној понуди 
Х Образац изјаве о финансијском обезбеђењу 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:    „Дом здравља Бор“  
Адреса:    Бор, Ул. Николе Коперника 2-4  
Интернет страница:  www.domzdravljabor.org.rs  
Email:     jnabavke@domzdravljabor.org.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке и процењена вредност 
Предмет јавне набавке број 05/2018 су добра-Потрошни стоматолошки материјал 
за потребе Дома здравља Бор, за период од 12 месеци. 
Процењена вредност јавне набавке – 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а 
Ознака из општег речника набавки: 33140000 потрошни медицински материјал 
 
4. Контакт   
Email:  jnabavke@domzdravljabor.org.rs 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

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 економски најповољнија понуда са следећим 
елементима критеријума: 

- понуђена цена        60 пондера 
- рок плаћања          30 пондера 
- рок испоруке         10 пондера 

Елементи критеријума  су описани и вредновани у конкурсној документацији, 
уз навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну 
документацију 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 
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Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да поднесе: 
1. Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа као и 

менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% вредности 
уговора 

Рок за подношење понуда је 10.05.2018. године до 10:00 часова. 
Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА БОР, 19210 

Бор, Николе Коперника 2-4, поштом или  непосредном предајом, са обавезном 
назнаком јавне набавке. 

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 
10:30 часова последњег дана горе наведеног рока. 

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.05/2018 

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 примедбe којe се односи на отварање понуда или 
друге пристигле понуде, ако сматра да их је било . 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана 
јавног отварања 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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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
ПОТРОШНИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 
НАПОМЕНА : 

• Количине дате у техничкој спецификацији су оквирне и наручилац задржава право да 
одступи од процењених количина датих у табели уколико дође до непредвиђених околности; 

• Понуђач је обавезан да поднесе понуду за све ставке наведене у техничкој спецификацији  
• Понуђач је дужан да потребне податке испише на оригиналниом обрасцу понуде из 

конкурсне документације, односно не сме мењати табелу; 
• Испорука је сукцесивна према потребама наручиоца; 
• Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама; 
• Предвиђена (оквирна, планирана) количина уписана је у табели. Стварна купљена количина 

добара путем уговора о јавној набавци може бити или већа или мања од предвиђене 
количине, у зависности од потреба наручиоца. 

•  
1. Рок испоруке: 

сукцесивно, на основу захтева наручиоца по редовним појединачним 
поруџбеницама, најкасније 3 дана од дана пријема поруџбенице, а за хитне 
испоруке 1 дан  
 

2. Место испоруке: 
 Бор, Ул. Николе Коперника 2-4, (зграда Дома здравља), служба набавке 
 

3. Начин и рок плаћања:  
Вирманом, одложено плаћање 
 

4. Решавање рекламација: 
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене 
робе, у ком случају је дужан да уложи захтев / приговор на количину без 
одлагања, одмах приликом преузимања / пријема робе, а у случају 
приговора на квалитет у року од 8 дана од сазнања за недостатак. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. и 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5) Да има важећу дозволу Министарства здравља за стављање у промет 
добара која су предмет јавне набавке 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. ЗЈН. 

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН, 

сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. ЗЈН. 

 
1.4. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у 
смислу чл. 76. ЗЈН, и то: 

 
1) неопходан пословни капацитет: уредно извршавање обавеза по 
раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за 
период 2013, 2014 и 2015. година; 
 

1.5. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то: 
Сва понуђена добра морају да имају важећу дозволу за стављање у промет 
(Решење о упису у Регистар медицинских средтава издату од Агенције за 
лекове и медицинска средства РС) – доставити:  

• Решење о упису у Регистар медицинских средтава издату од Агенције за 
лекове и медицинска средства РС. Понуђачи су у обавези да уз понуду 
доставе фотокопије Решења. Уколико добра из појединих ставки не подлежу 
регистрацији понуђачи неће достављати горе наведена решења 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
а) Обавезни и додатни услови доказују се достављањем Изјаве  којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ 
ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРЕВА ПОДИЗВОЂАЧУ: 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу. 
Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета који 
ће извршити преко подизвођача. 
Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави изјаву о испуњености обавезних услова, која је саставни део 
конкурсне документације. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета 
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за 
део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
ДОКАЗ: Попуњене, потписане и оверене Изјаве Понуђача 



 Страна: 8/37 

 
 
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА: 
 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки Понуђач из групе понуђача мора да 
достави изјаву о испуњености обавезних услова, која је саставни део конкурсне 
документације. 
Заједничка понуда подноси се у свему у складу са чланом 81. ЗЈН. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу. 
ДОКАЗ: - Споразум Понуђача доставити уз понуду - Изјава о испуњености 
обавезних услова која је саставни део конкурсне документације. 
Ако је Понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, Наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача чија је понуда 
оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединачних доказа о испуњености услова. 
Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописан начин.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈН 05/2018 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 
мале вредности ,за набавку потрошног стомаолошког материјала,  испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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) 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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде; 

5) Понуђач је уредно извршавао обавезе по раније закљученим 
уговорима о      предметним јавним набавкама за период 2015, 2016 
и 2017. године; 

 
 

 
 
 

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

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЈН 05/2018 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке 
мале вредности , за набавку потрошног стоматолошког материјала, 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) 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). 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 

 
 
 
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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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуда мора бити исписана на оригиналниом обрасцу понуде из конкурсне 
документације, јасна, недвосмислена и оверена потписом овлашћеног лица и 
службеним печатом понуђача, на свакој страни понуде. 
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, као и име и 
презиме лица за контакт и број телефона.  
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: „ДОМ ЗДРАВЉА БОР“ Бор, Ул. Николе Коперника 2-
4, 19210 Бор, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 05/2018 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
10.05.2018. године до 10:00 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 
може 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. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама 
Понуђач је у обавези, да достави понуду за све ставке из Спецификације-из 
Обрасца понуде (осим у изузетним случајевима дефицита на тржишту-уз 
образложење), у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се 
узети као релевантна. 
 
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: „Дом здравља Бор“, 
Ул. Николе Коперника 2-4, 19210 Бор,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку, ЈН бр. 05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку, ЈН бр. 05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и име и 
презиме лица за контакт и број телефона. 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 (поглавље VI), 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 који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова . 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
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. 
ЗЈН, и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова . 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОКОВИ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
По испоруци добара која су предмет јавне набавке, испоставља се  отпремница 
и/или фактура.  
Купац се обавезује да цену добара утврђену према јединичним ценама плати 
одложено, вирманом, у наведеном року из понуде/уговора, рачунато од дана 
пријема исправног рачуна. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок плаћања од наведеног у 
конкурсној документацији (нпр: авансно плаћање), његова понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 
9.2. 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. 
 
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. 
Понуђач је дужан да у својој Понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде. 
Понуђач треба да упише појединачну цену без урачунатог ПДВ, као и укупну 
вредност у динарима без урачунатог ПДВ - а. ПДВ се исказује одвојено. Понуђач 
такође уписује укупну вредност са урачунатим ПДВ. Све цене морају бити 
исказани у динарима. Цена подразумева све трошкове неопходне за извршење 
набавке.  
Цена подразумева испоруку у просторијама Наручиоца, према потребама 
наручиоца. Уговорене цене добара не могу се мењати током целог периода 
трајања уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  

Меницу, оверену и бланко потписану, картон депонованих потписа, 
менично овлашћење за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде 
(без ПДВ-а) као и доказ да је достављена  меница регистрована. 

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

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму, са роком важности који је најмање 30 дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла, као и копију ОП обрасца.  
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: 
„Дом здравља Бор“ Бор, Ул. Николе Коперника 2-4, 19210 Бор или путем 
електронске поште на e-mail: jnabavke@domzdravljabor.org.rs тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде,.  
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр: 
05/2018”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН. 
 
14. 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. ЗЈН).  
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.  
 
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски 
најповољнија понуда, по обрасцу: 
 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
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(максимално 60 пондера) 
Пондери за критеријум „понуђена цена“ се израчунавају према следећој формули:  
 

           Најнижа понуђена цена ______   x 60 пондера 
Понуђена цена посматраног понуђача 

 
2.  РОК ПЛАЋАЊА 
(максимално 30 пондера) 
Пондери за критеријум „рок плаћања“ ће се бодовати на следећи начин: 
 

Понуђени рок плаћања  x 30 пондера 
 Најдужи рок плаћања 

 
Најдужи рок плаћања је 60 дана, сходно Закону о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама 
 
3.  РОК ИСПОРУКЕ 
(максимално 10 пондера) 
Пондери за критеријум „рок  испоруке“ ће се бодовати на следећи начин: 
 

Најмање понуђени рок  x 10 пондера 
      Понуђени рок 

 
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА   
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као наповољнија биће 
изабрана понуда која је прва пристигла и заведена на писарници Наручиоца  
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
  
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јаве набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail jnabavke@domzdravljabor.org.rs или препорученом 
пошиљком. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 
одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 
дана од дана пријема захтева, које садржи податке из Прилога 3Љ (чл. 149. ст.10. 
ЗЈН). 
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 и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
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евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  Захтева 
за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева у смислу чл. 
149. став 3. и 4. ЗЈН, 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 60.000,00 динара у сладу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 50-016, сврха: 
Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 
 
19. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење 
понуда, дана 10.05.2018. године у 10:30 часова, у седишту наручиоца – 
просторије управе Дома здравља Бор, на адреси: Ул. Николе Коперника 2-4 у 
Бору. 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 
Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног 
отварања понуда и личну карту на увид. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
Став 2. Тачка 5) ЗЈН.  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за ЈН 05/2018 
 

Понуда бр. _________________ од __________2017.год.,  за јавну набавку добара-
Потрошног стоматолошког материјала, за период од 12 месеци 
 
 

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   

 
 

5) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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6) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача:   

  Адреса:   

  Матични број:   

  Порески идентификациони број:   

  Име особе за контакт:   

  Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:   

  Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:   

2) Назив подизвођача:   

  Адреса:   

  Матични број:   

  Порески идентификациони број:   

  Име особе за контакт:   

  Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:   

  Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:   

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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7) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Потрошни стоматолошки материјал 

Redni 
broj Generik Jedinica 

mere 

Potrebna 
količina 

za 12 
meseci 

Cena po 
jed.mere, 
bez PDV-

a 

Ukupna 
vrednost, 

bez PDV-a 

Zaštićeni naziv 
proizvoda, originalno 
pakovanje/proizvođač 

1 Akrilat za hladnu polimerizaciju,prah gr 1.500       

2 Akrilat za hladnu polimerizaciju, 
tečnost ml 1.500       

3 Akrilat za toplu polimerizaciju, prah gr 3.000       

4 Akrilat za toplu polimerizaciju,tečnost ml 1.500       

5 Aktivator za kit   ml 250       

6 Amalgam I  45-50% srebra kom  1,100       

7 Amalgam II 45-50% srebra kom 800       

8 Artikulacioni papir  listić 1,000       

9 Bazne ploče, donje  kom 100       

10 Bazne ploče, gornje  kom 100       

11 Bimštajn á 1 kg kg 10       

12 Boreri čelični - za nasadnik, okrugli, 
veći kom 25       

13 Boreri dijamant -turbina, okrugli, 
fisurni kom 300       

14 Boreri, dijamant , za oralnu hirurgiju - 
za nasadnik (fisurni i okrugli) kom 10       

15 Boreri, dijamant -kolenjak, okrugli, 
fisurni kom 300       

16 Boreri, karbidni -za nasadnik kom 5       

17 Boreri, za kolenjak-čelični, fisurni kom 20       

18 Boreri,čelični (razni) kom 800,00       

19 Brusne trake (šmirgla u koturu-180)  m 70       

Calcimol (Dycal), baza gr 84       

20 
Calcimol (Dycal), katalizator gr 84       

21 Celuloidne krunice (gornji levi i desni 
sekutići) kom 100       

Cement fosfat, prah gr 2,300       

22 
Cement fosfat ,  tečnost ml 1,080       

23 Četka, crna kom 10       

24 Četka, jelenska koža kom 8       

25 Četka, mesingana, za čišćenje borera kom 5       

26 Četkice za UMN kom 70       

27 Eco-flow, tečni kompozit  gr 30       

28 Endometason, prah  gr 25       

29 Endometason, tečnost  ml 17       

30 Filc, konusni kom 15       

31 Freze (zuboteh.labor.) kom 70       
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32 Gelatamp  kom 60       

Glasjonomerni cement (podloga i 
trajni ispun), prah gr 200       

33 
Glasjonomerni cement (podloga i 

trajni ispun), tečnost ml 115       

34 Gumica za kompozite kom 60       

35 Gutaperka 15-40  kom 480       

36 Harvard cement, prah  gr 1.500       

37 Harvard cement, tečnost  ml 600       

38 Helio plombe  (gradia)  gr 20       

39 Helio plombe (artist)  gr 220       

40 Helio plombe (harizma)  gr 120       

41 Helio plombe (ekoceram) gr 20       

42 Heliosil F  gr 35       

43 Hlorfenol  ml 80       

44 Hlumski rastvor  ml 50       

Kariofil P, prah gr 50       

45 
Kariofil P, tečnost ml 40       

46 Kerr igla kom 80       

47 Kiselina (Eco ecth)  ml 200       

48 Kit (silikonska otisna masa) gr 1,000       

49 Lentule kom 50       

50 Lepak-Bond gr 125       

51 Masa za uzimanje otisaka (alginat)  gr 49,000       

52 Matrica u traci, á 7mm m 2       

53 Metalna traka za poliranje 
једнострана kom 20       

54 Metalna traka za poliranje обострана ком 10    

55 Miler igle kom 40       

56 Nerv igle kom 80       

57 Ogledalca  kom 100       

58 Ortodonski šraf (medium, mini) kom 800       

59 Ortopoli, prah  gr 6,000       

60 Ortopoli, tečnost  ml 4,000       

61 Papirni poeni kom 1,000       

62 Pasta na bazi kalcijum hidroksida gr 120       

63 Pasta sa fluorom  gr 600       

64 Pasta za privremeni ispun  gr 400       

65 Pasta za ukljanjanje naslaga, bez 
fluora  gr 150       
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Pasta za uzimanje funkcionalnih 
otisaka, baza  gr 800       

66 
Pasta za uzimanje funkcionalnih 

otisaka, katalizator gr 2,400       

67 Plavi gips, a tip 3 kg 180       

68 Poliester traka kom  700       

69 Prah za izradu individualnih kašika  gr 2,000       

70 Rastvor sa fluorom srednje 
koncentracije ml 20,000       

71 Rastvor za zaustavljanje malih 
krvarenja u usnoj duplji  ml 10       

72 Separating fluid ml 2,500       

73 Sisaljke, plastične kom 7,000       

74 Šajbna, dijamant  kom 15       

75 Šajbne, papirne kom 100       

76 Tečnost za dezinfekciju kaviteta 
(kavipran)  ml 240       

77 Tečnost za izradu individualnih 
kašika ml 2,000       

78 Termoplastični štapić kom 20       

79 Trake za poliranje  kom 800       

80 Ulje za turbine  ml 3,000       

81 Vosak za lepljenje, žuti  gr 700       

82 Vosak za modelovanje, roze gr 20,000       

83 Zubi á 28 garn 160       

84 Zubni tamponi (Vaterolne)  kg 40       

85 Žica 0,6 m 80       

86 Žica 0,7 m 600       

87 Žica 0,8 m 20       

  UKUPNO, bez PDV-a           

 
 

 
Укупна вредност без ПДВ-а 
 

 
 

 
ПДВ-10% 
 

 

 
ПДВ-20% 

 

 
Укупна вредност са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања: 
 

 
 



 Страна: 23/37 

 
Рок испоруке: 
 

 

Рок важења понуде 
(минимум 90 дана од дана 
отварања понуда) 

 

 
 

            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, сви понуђачи из групе понуђача морају 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ   
Потрошног стоматолошког материјала 

За период од 12 месеци 
ЈН 05/2018 

 
 
Закључен у _____________  дана  _______2018. Године између уговорних страна: 
 
ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Николе Коперника 2-4, Бор 
ПИБ:   108836097,  
Матични број:  17870165,  
Број рачуна:  840-872661-78  код Управе за Трезор, 
коју заступа директор спец.др мед. Весна Радосављевић 
(у даљем тексту: КУПАЦ) 
 
 
Понуђач:..................................................................................................................... 
Адреса: ......................................................................................................................,  
ПИБ:   …....................................  
Матични број:  ….................................... 
Број рачуна:  ….................................... 
Назив банке: …..................................., 
Телефон:  ….................................... 
Телефакс:   ………………………........... 
кога заступа  …................................................................  
(у даљем тексту: ПРОДАВАЦ), 
 
 
Основ уговора: 
ЈН број: 05/2018 
Број и датум одлуке о додели уговора: ______ од ____________ 201.год. 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од __________________  201.год.. 
 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

                      
- да је Купац у својству наручиоца, на основу Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 14/15 и 68/15), спровео 
поступак јавне набавке мале вредности, за период од 12 месеци– потрошни 
стоматолошки материјал, ЈН бр. 05/2018.  
 

- да је Продавац у својству понуђача, дана ________201. године доставио своју 
понуду број:___________________, заведену код Купца под бројем _________ од 
___________ 201.год,  која је саставни део овог уговора; 

 
- да понуда Продавца у потпуности одговара условима и захтевима Купца из 

конкурсне документације, која је саставни део овог Уговора; 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је купопродаја добара – потрошни стоматолошки 

материјал за потребе Дома здравља Бор, за период од 12 месеци  (у даљем тексту: 
добра), и то: 

 



 Страна: 25/37 

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

 
(Продавац наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из ________, 
који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: 
_______________________________) 
 
ЦЕНЕ И ПРОМЕНЕ ЦЕНА 

Члан 2. 
Јединичне цене добара које чине предмет уговора у складу су са понудом 

Продавца из члана 1. Уговора. 
 
Укупна вредност уговорених добара износи: 
 ______________________ динара, без ПДВ-а 

______________________ - ПДВ-10% 
______________________ - ПДВ-20% 
______________________ динара, са ПДВ-ом 

 
Словима: _____________________________________________________________ 

 
Наручиоц задржава право да не поручи комплетну уговорену количину добара, 
односно да од Испоручиоца захтева испоруку и веће количине добара 
предвиђених овим Уговором  а све до потписивања новог Уговора о купопродаји 
по спровођењу и окончању новог поступка јавне набавке добара Дом здравља 
Бор. 
 

Члан 3. 
Уговорене цене добара не могу се мењати током целог периода трајања 

уговора. 
 
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 
По испоруци добара испоставља се фактура. 
Купац се обавезује да цену добара утврђену према јединичним ценама из 

члана 2. овог уговора плати у року од ______ дана од дана пријема исправног 
рачуна. 
 

Члан 5. 
Продавац се обавезује да добра испоручи сукцесивно у току периода 

важења уговора према спецификацијама врста и цена добара, из члана 1 овог 
Уговора. 

Продавац се обавезује да добра испоручи Купцу сукцесивно, на основу 
захтева Купца у року од ____ дана од дана пријема захтева за 
набавку/поруџбенице, а за хитне испоруке 1 дан од дана пријема поруџбенице.  
 
 
ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

Члан 6. 
Квалитативно-квантитативни пријем добара се врши у месту Купца 

наведеном у поруџбеници (ф-цо магацин Купца) у присуству овлашћеног 
представника Продавца  

По завршетку квалитативно-квантитативног пријема добара, Наручилац на 
отпремници потврђује пријем добара својим потписом и печатом организационе 
јединице. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао 
открити уобичајеним прегледом, Купац је дужан да у року од 8 дана о том 
недостатку писменим путем обавести Продавца. 
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Уколико се приликом уобичајене употребе добара утврди да иста имају 
недостатке тако да се због тих недостатака не могу употребити, Продавац се 
обавезује да та добра замени другим, исправним добрима у року од једног радног 
дана од дана пријема писане рекламације Купца. 

 
Члан 7. 

У случајевима из члана 6. став 2. овог уговора Купац има право да захтева 
од Продавца да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка 
(испуњење уговора), сагласно записнику о квалитативно-квантитативном пријему 
добара. Продавац је дужан да испоручи недостајућу количину или замену за 
неисправна добра у року од 5  дана од дана пријема захтева од Купца.  

Ако Купац не добије испуњење уговора по поднетом захтеву у смислу става 
1. овога члана, Купац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о 
чему писмено обавештава Продавца. 

Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни 
примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана 
пријема обавештења из става 2. овога члана. 

Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је 
Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да 
Продавац не може да испуни уговорне обавезе. 
 
ПЛАЋАЊЕ ДОБАРА 

Члан 8. 
 Купац је дужан да изврши плаћање испоручених добара у року од _____ 
дана по пријему исправне фактуре од стране Продавца. 
 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 9. 
Продавац се обавезује да достави једну бланко меницу, менично овлашћење 

и регистрацију менице, истовремено са потписивањем уговора, која представља 
средство финансијског обезбеђења и којим гарантује уредно испуњење свих својих 
уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално 
плаћање уговорне казне.  

Предата меница треба да је регистрована на износ који представља 10% 
укупне вредности понуде без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла са 
роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Истовремено, предајом менице, Продавац се обавезује да Купцу преда 
копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Продавца и 
овлашћење за Купца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и 
копију ОП обрасца.  

Уколико Продавац не достави захтевано средство финансијског обезбеђења 
у уговореном року, Купац има право једностраног раскида уговора. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 10. 
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. 

Наплата уговорних казни спровешће се наплатом менице за добро извршење 
посла код пословне банке. 

Ако продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара 
преко 5 дана  купац има право да једнострано раскине уговор и поднесе на 
наплату банци меницу и менично овлашћење . 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Члан 12. 
Овај уговор може бити измењен, допуњен односно раскинут сагласношћу обе 

уговорне стране . 
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Уговорне стране су сагласне да се уговор  може и једнострано раскинути под 
условима прописним Законом о облигационим односима. 

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

 
Члан 13. 

Продавац је сагласан , да уколико РФЗО не изврши уплату средстава за 
набавку добара која су предмет овог Уговора или то учини у непотпуном износу, 
да се количине из Понуде могу кориговати у складу са обимом расположивих 
средстава. 

Уговорне странке су сагласне да ће се промене настале од стране РФЗО-а из 
чијих средстава се финансира јавна набавка примењивати на Уговор о јавној 
набавци. 

Уговорне стране су сагласне да ће се услед наступања неког од оправданих 
разлога који би условио потребу промене дела уговора односи регулисати 
накнадним анексима уговора 

 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 14. 
Овај уговор производи правно дејство даном потписивања од обе уговорне 

стране и закључује се на период од 12 месеци, односно до потписивања новог 
Уговора о купопродаји по спровођењу и окончању новог поступка јавне набавке 
добара Дома здравља Бор. 

Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 30 дана 
од дана достављања писменог обавештења о отказу. 
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
Уговорне стране ће све настале спорове решавати споразумно, у супротном 

надлежан је Привредни суд у Зајечару. 
 

Члан 15. 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
 
           П Р О Д А В А Ц                                                К У П А Ц 
 
        ____________________       ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
         директор                      
          Спец. др мед.Весна Радосављевић 
 
_______________________________                      _____________________________ 

       
 
НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем. Понуђач је дужан да модел уговора попуни 
траженим подацима и да сваку страну потпише и овери печатом.  
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ 
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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У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

05/2018 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке потрошног стоматолошког материјала, бр 05/2018, 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.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Страна: 30/37 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

- ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ 
МЕНИЦУ 
05/2018 

 
 
 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора, издати 
Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко потписану меницу, 
за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту достављамо 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Меница мора бити са роком важности од 
30 (тридесет) дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 

 
Обавезујемо се да ћемо, истовремено са предајом уговорене врсте средства 

финансијског обезбеђења, Наручиоцу предати копије картона са депонованим 
потписима овлашћених лица понуђача који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, као и копију ОП обрасца. 
 
 
 
 
 
           Датум:                                          М.П.                  Потпис понуђача 
 
__________________  _________________________ 
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ИЗЈАВА  ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

05/2018 
 

 
 
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да подношењем 
понуде у потпуности прихватамо услове из позива за доделу уговора о јавној 
набавци бр.05/2018 кao и све услове наведене у конкурсној документацији под 
којима подносимо понуду 
 
 
 
 
 
           Датум:                                          М.П.                 Потпис понуђача 
 
__________________  _________________________ 
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
05/2018 

 
 

 
 
 

 
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, 14/2015 и 68/2015) 

 
 
 
 
 
           Датум:                                          М.П.                  Потпис понуђача 
 
__________________  _________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ 
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ 

05/2018 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Датум:                                          М.П.                 Потпис понуђача 
 
__________________  _________________________ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ ЗАКОН НЕ ЗАБРАЊУЈЕ 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА     

05/2018 
 
 
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да нам 
закон не забрањује закључење Уговора . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Датум:                                          М.П.                 Потпис понуђача 
 
__________________  _________________________ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОУЗДАН, СПОСОБАН ЗА 
УПРАВЉАЊЕ, ДА ИМА ИСКУСТВО, УГЛЕД И ЗАПОСЛЕНЕ 

СПОСОБНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА 
05/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо 
поуздани и способни за управљање, да имамо искуство, углед и запослене 
способне за реализацију уговора . 
 
 
 
 
 
 
 
           Датум:                                          М.П.                   Потпис понуђача 
 
__________________  _________________________ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА У ПОСЛЕДЊИХ  24 МЕСЕЦА 
НИЈЕ ПРЕКИНУО УГОВОРЕНИ ОДНОС  

ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 
05/2018 

 
 
 
 
 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да у 
последњих  24 месеца није прекинут уговорени однос због неиспуњења уговорених 
обавеза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Датум:                                          М.П.                          Потпис понуђача 
 
__________________  _________________________ 
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ.2. 
ЗАКОНА 
05/2018 

 
 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач......................................................................................[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке 05/2018, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 

 
           Датум:                                          М.П.                          Потпис понуђача 
 
__________________  _________________________ 
 
 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
 
 
 
 


