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Дел. бр.: 10/1377-2 

Датум: 16.10.2015. 

 

 

I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

предмет јавне набавке – 

 Медицински потрошни (санитетски) материјал 

 

врста поступка 

  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК     

врста предмета јавне набавке 

 добра 

редни број јавне набавке  

37/2015 

 

 

       Измена је следећа: на страни 27. конкурсне документације измењен   је опис за партију 29, дужина катетера треба да буде 250мм. 
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НА  основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке  ЈН 37/2015, број Одлуке 10/1341 oд 17.09..2015.г. и Решења о образовању комисије дел.бр. 10/1342  од  17.09.2015.г., припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку  - Медицински потрошни (санитетски) материјал ЈН 37/2015 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке и процењена вредност 4-6 

III Врста, техничке карактеристике и сл.  7-9 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

10-12 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13-19 

VI Образац понуде  20-33 

VII Модел уговора 34-37 

VIII Образац трошкова припреме понуде 38 

IX Образац изјаве о независној понуди 39 

 

X 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 40 

 

XI Образац изјаве o прихватању обавезе доставе узорака 41 

           

 Укупно: 41 странa 
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  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070  

Интернет страница: www.imd.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 37/2015 су добра – Медицински потрошни (санитетски) материјал 

 

Ознаке из општег речника набавки:  33140000 / Медицински потрошни материјал 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци са оквирним периодом реализације до 8  месеци од закључења уговора.  

 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Маја Алексић, дипл.правник; Весна Павловић, службеник за јавне набавке тел.011/3108-250, е - mail адреса 

javne.nabavke@imd.org.rs и број факса 011/2609-869. 

 

 

 

 

 

http://www.imd.org.rs/
mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 37/2015 су добра – Медицински потрошни (санитетски) материјал 

Ознаке из општег речника набавки: „Медицински потрошни материјал“ /33140000/ 

2. Партије 

Набавка је обликована у  48   партијa 

Називи партија са процењеним вредностима               

   1 Špric irigacioni sa pumpicom, 50 ml (Bard ili odgovarajuće) 2,030.00      

2 Kateter za aspiraciju br. 4 9,600.00      

3 LARINGEALNE MASKE "Clasic" silikonske, za višekratnu upotrebu 82,500.00      

4 Kolodijum, lepak za holter EEG 20,000.00      

5 Pasta za EMG (Microten 60 od 250 g ili odgovarajuće) 2,300.00 

6 Sonde za respiracije (razne veličine) 30,000.00 

7 Premoštivač za EEG elektrodu, duţine 92 cm 12,000.00 

8 Štapići sa vatom, nesterilni, debljina glave 10-11 mm 2,250.00      

9 Štapići sa vatom nesterilni, debljina glave 4-5 mm 2,250.00 

10 Medicinska sredstva za enteralnu ishranu 456,813.00      

11 Mantili sterilni, L - XL 69,300.00      

12 Senzor za merenje saturacije za aparat NONIN 9700, neonatalni, sa 

odgovarajućom konekcijom za aparat, fleksibilnim kablom i delom gde se 

nalazi senzor koji se lepi na prst pacijenta 

40,000.00  

13 Senzor za merenje saturacije za aparat NONIN 9700, pedijatrijski,sa 

odgovarajućom konekcijom za aparat, fleksibilnim kablom i delom gde se 

nalazi senzor koji se lepi na prst pacijenta 

40,000.00 
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14 Senzor za pulsni oksimetar (NONIN 7000A) za jednokratnu upotrebu 181,600.00 

15 Transfer kese prazne od 150 ml 10,000.00      

16 Transfer kese prazne od 400 ml ili 600 ml 19,500.00 

17 Dvostruka kesa za uzimanje krvi za autolognu transfuziju od 450 ml 5,000.00 

18 Kesa za uzimanje krvi za autolognu transfuziju od 350 ml 10,000.00 

19 Kape za EEG SNIMANJE ZA APARAT MIKROMED 170,000.00      

20 MEDICINSKA SREDSTVA ZA GREJANJE KRVI 5,112.00      

21 TRANSFUZIONI SISTEMI , za kardioplegiju 7,500.00      

22 MEDICINSKA SREDSTVA ZA APARATE DATEX-OXMEDA S/5 

AVANCE I Avance Cs2 

508,240.00      

23 FILTERI ZA RESPIRATOR Siemens 131,350.00      

24 Oksisenzor za saturaciju za monitor Nihon-Kohden 227,250.00      

25 Lokalni hemostatik od oksidisane regenerisane celuloze, mrezica  5 x 7.5 cm, 

ili 5x 7 

246,600.00      

26 Biorazgradivi 100% farmaceutski zelatinski sundjer, 10x10x10 mm 9,900.00 

27 Biorazgradivi 100% farmaceutski ţelatin  sunđer,  80x50x10 mm 20,650.00 

28 Biorazgradiva, 100% organska oksidisana  celuloza iz pamuka,  Višeslojna 

netkana celuloza, u obliku vlakana 2.5 x 5.1 cm 

297,000.00 

29 Kateteri za peritonealnu dijalizu 196,000.00      

30 Sistem za transfer matičnih ćelija (Extra Spike protector PDC 203 Fresenius ili 

odgovarajuće) 

60,000.00      

31 Igle za kolekciju kostne srţi 227,700,00 

32 Nalepnice duple neutralne za obelezavanje pakovanja za gasnu sterilizaciju 7,136.00      

33 Voda prečišćena, u povratnoj staklenoj ambalaţi za pripremu lekova za oralnu 

primenu, 500 ml 

44,000.00      

34 Brizgalica Terumo 50 ml, za aparat Prismaflex 34,760.00      
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35 Nazalne kanile za merenje protoka kroz nos za aparat BREAS 124,900.00      

36 Filter za aspirator New Hospivac 400 20,000.00      

37 Filteri antibakterijski za spirometriju, za jednokratnu upotrebu, za aparat 

Master Lab Jaeger (ID 29.9 mm, Microguard ili odgovarajuće) 

150,000.00      

38 Filteri za MIP I MEP 10,000.00      

39 Špric 2 ml, trodelni sa navrtačem 1,025.00      

40 Hirurške maske za lice , protiv zamagljenja, troslojne sa zaštitnim filterom, 

Hartman ili ekvivalentno 

5,915.00      

41 Sonda "double J" 3.7 Fr, duţine 14 – 30 cm  245,000.00      

42 Blackmore sonda  25,400.00      

43  Elastični, samolepljivizavoj 7.5cmx4.5cm, smeđe boje, KOBAN zavoj , 3M 

ili ekv               

7,500.00      

44 Potrošni medicinski materijal za aparat za nazalni CPAP, model SINDI (REF 

1080) sn.80131598 

211,710.00      

45 Potrošni medicinski materijal za defibrilator DEM 138 R SERIES, proizvođač 

ZOLL MEDICAL CORPORATION USA 

602,000.00      

46 Trodelni špric od 2ml graduisani- podeoci na 0,1 bez navrtanja, sa 50 ij 

Heparina za uzimanje krvi za gasne analize 

81,400.00      

47 Bronhialni dvolumenski graduisani tubus  72,000.00      

48 Ţičana korpica za ekstrakciju stranih tela bronha  256,000.00      

 Ukupno 5,001,191.00 
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       III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ, ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА И  СЛ. 

Техничке карактеристике добара су детаљније  описане у образцу понуде – образцу са ознаком бр. 5) одељак VI  

 

ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 

 

Непридржавање упутстава и недостављање  свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не 

одговора захтевима из конкурсне документације  као резултат може имати одбијање његове понуде као неприхватљиве или неодговарајуће 

 

o ЗАХТЕВИ наручиоца у погледу доставе доказа и података на основу којих се може утврдити / оценити да ли добро које се нуди одговара 
захтевима из конкурсне документације наручиоца 

Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која  нуди  достави  каталог произвођача , са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога 

наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. 

Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које 

садржи  техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. 

Уколико се  испуњеност свих  захтева  наручиоца у смислу техничких  карактеристика не може утврдити  из садржине каталога или других штампаних издања 

произвођача  понуђач може доставити  изјаву ПРОИЗВОЂАЧА оверену потписом  којим се потврђује постојање тражене карактеристике. 

Напомена:  

Понуђачи који достављају и изјаву по наводима из конкурсне документације  обавезни су да доставе и каталоге, изводе из упутства или друга штампана издања 

издата од стране проивођача. Изјавом могу доказати техничке карактеристике које нису наведене у каталогу, изводу из упутства  или другим штампаним 

издањима поизвођача a не све тражене карактеристике. 

Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача садржи податке о понуђеним добрима, која нису у 

складу са захтевом наручиоца, наручилац ће такву понуду одбити  као неодговарајућу. 

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога, или другом штампаном издању, поред  понуђеног производа, упише редни број партије и ставке, која је 

предмет понуде и на коју се односи достављени документ. 

У случају да понуђач  не достави документе на основу којих се могу проверити све тражене карактеристике понуђених производа понуда ће бити 

одбијена. 
 

Начин  спровођења  контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 

   Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог добра на месту пријема, током, и после испоруке, са правом да узорке добара достави 

независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету 

и стандардима, Испоручилац ће бити у обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 24 сата, испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета и 

стандарда. У том случају сви трошкови анализе и рекламације падају на терет понуђача. 
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Уколико се приликом пријема добара констатују недостаци у испорученим добрима испоручилац је дужан да их отклони у року од пет дана од дана сачињавања 

Записника о рекламацији. 

 

o Захтеви наручиоца у погледу рока употребе/ стерилности: 

 

Рок  употребе или стерилности / уколико се производ испоручује стерилан/  за добра која су предмет ове јавне набавке,  не сме да буде краћи од 12 (дванаест) 

месеци од дана испоруке добара код наручиоца.  Добра морају да буду у оригиналним паковањима произвођача са јасном назнаком рока употребе / стерилности . 

 
o Захтеви наручиоца у погледу узорака: 

 

 Наручилац  задржава право да у току стручне оцене понуда захтева доставу узорака за понуђене производе у случају да комисија за јавну 

набавку закључи да је то потребно, рок за накнадну доставу је 24 сата од пријема захтева наручиоца  који ће бити упућен електронском поштом или 

факсом. 

Достављени узорци морају да буду нови, неупотребљавани, нерестерилисани и искључиво у оригиналном паковању произвођача.  

Уколико комисија наручиоца утврди да је понуђач уз своју понуду доставио узорке који нису у складу са захтевом из конкурсне документације, његова  

понуда ће бити одбијена. 

 Сваки достављени узорак треба да буде  обележен редним бројем партије и ставке за коју се исти односи.  

 

Достављени узорци морају да буду нови, неупотребљавани, нерестерилисани и искључиво у оригиналном паковању произвођача. 

Комисија наручиоца ће извршити стручну оцену достављених узорка на месту употребе и о томе сачинити извештај. 

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе Изјаву / образац бр.XI/ , оверену печтом и потписом, да ће поседовати узорке понуђених производа и доставити их 

после отварања понуда по захтеву наручиоца. 

 

Количина узорака коју треба доставити: 

 

уколико је цена понуђеног артикла до 2000,00 дин по јединици мере потребно је доставити по два узорка за сваку ставку из понуђене партије; 

уколико је цена узорка преко 2000,00 дин по јединици мере доставити по један комад производа за сваку понуђену партију.  

Узорци се достављају бесплатно. 

 

Уколико понуђач уз своју понуду достави узорке који се приликом пробног коришћења покажу као неодговарајући , односно онемогућавају неометан, сигуран рад 

са пацијентима  или угрожавају живот пацијента на ма који начин, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.  

 
 

НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА:  

Због великог броја партија у предметном поступку јавне набавке, а ради ефикаснијег и бржег уноса података у Записник о јавном отварању понуда, наручилац 

обавештава понуђаче да на интернет страници наручиоца www.imd.org.rs могу преузети табелу финансијске понуде из  конкурсне документације у word-u  или 

Exel –u  које ће уносити захтеване податке- цене.  
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Попуњене табеле, понуђачи треба да сниме на CD-у и доставе у коверти уз понуду.  

Наручилац неће одбити понуде понуђача који у оквиру својих понуда не доставе податке на CD-у али ће понуђачи бити у обавези да у року од једног дана од дана 

отварања понуда доставе CD са наведеним подацима уколико  пропусте да их  доставе уз понуду. 

Захтеви наручиоца у погледу рока испоруке: 

 

Према захтеву наручиоца испорука предметних добара је сукцесивна,  по договору са наручиоцем, 24 часа од  поруџбине  наручиоцa. 

Захтев наручиоца у погледу места испоруке: 

Место испоруке је апотека Института.  

  

Рок плаћања: минимум 60 дана од  дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Рок важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 

 

o Уз понуду  ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар медицинских 

средства који се води код АЛИМС уколико понуђена добра подлежу регистрацији у АЛИМС-у. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА 

 

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. 

Закона, и то: 

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

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) Закона); 

3) / 

4) 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) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом, 

 

6) 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  му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  

подношењa понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

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

до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

 

 

Изабрани понуђачи ће бити обавезни да у писаној форми доставе изјаве о свим одступањима од уговорених обавеза и навода  ако  настану у току трајања Уговора 

да би надлежна служба Института могла благовремено да предузме потребне законске мере и спречи застој и неправилности у снабдевању. 
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2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

3) / 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију 

да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

              Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Решење Министарства здравља. 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности / Министарство здравља/ која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је прописана, коју понуђач доставља у виду неоверене копије : Решење Министарства здравља за обављање 

делатности. Дозвола мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране 

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

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

У случају да наручилац то затражи а 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. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-4) Понуђач је дужан да 

достави Решење/Потврду о упису у регистар понуђача Агенције за привредне регистре, или интернет страницу Агенције за привредне регистре, где су подаци 

јавно доступни. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. Ако се у држави у којој 

понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

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. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
Каталози  и друга пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, наручилац задржава право да затражи  превод 

релевантних делова  на српски језик у року који одреди наручилац. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Медицински потрошни (санитетски) материјал, ЈН бр.37/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена на архиви  од стране наручиоца до 26.10.2015 г. До 08:00 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 наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Отварање понуда ће се спровести истог дана, односно  26.10.2015 .у 09:00 часова. 

3.ПАРТИЈЕ 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају                                                                                              

бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6 – 

8,  са назнаком: „Измена понуде/ Допуна понуде/ Опозив понуде / Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Медицински потрошни (санитетски) 

материјал,  за партије_______________________________   ЈН бр.  37/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (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 (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. 
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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. 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона 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. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1.Рок плаћања: минимум 60 дана од  дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2.Рок испоруке:  сукцесивно, по договору са наручиоцем, 24 часа од  поруџбине  наручиоцa. 

9.3.Рок важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а и заокружене на две децимале. 
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Образац структуре цена понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. Образац структуре цене је саставни део образца понуде. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 Финансијску  гаранцију за добро извршење посла  достављају изабрани понуђачи и  то: 

-ПОНУЂАЧ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ од 

3.000.000,00 динара, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци наручиоцу / купцу  достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и на први позив платива у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а     са 

роком важења 

-  уколико се ради о Уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од  осам месеци  од дана закључења Уговора,  

-  уколико се ради о Уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  

-  Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.  

- ПОНУЂАЧ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 3.000.000,00 динара без 

обрачунатог ПДВ-а, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци  КУПЦУ/НАРУЧИОЦУ  достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини 

од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, издату у форми:  

- банкарске гаранције од стране банке, или  

- бланко соло менице, које мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем и фотокопијом картона депонованих потписа код 

пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).  

- НАРУЧИЛАЦ ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:  

- у случају неизвршења уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени Уговором о јавној набавци,  

- у случају неоснованог једностраног раскида Уговора о јавној набавци од стране ПОНУЂАЧА/ПРОДАВЦА,  

- у другим случајевима неиспуњења уговорених обавеза који могу довести до угрожавања рада НАРУЧИОЦА/КУПЦА и нанесе му штету или угрози живот и 

здравље пацијента на било који начин.  

-  ПОНУЂАЧИ  чија је уговорена вредност партије  100.000,00 дин без ПДВ-а или мање нису у обавези да доставe  средство фанансијског обезбеђења за  

        добро   извршење посла 

 Уколико наручилац меницу као приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористи делимично по основу  накнаде штете у случају 

неиспуњења уговорених обавеза понуђача за једну  уговорену партију продавац је у обавези да достави још једну меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла за остале уговорене партије. 
 

 

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. 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику  путем поште на адресу наручиоца  Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, или e-mail-oм: javne.nabavke@imd.org.rs или факсом на број.011/2609-869]     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 пет 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, : –  Медицински 

потрошни (санитетски) материјал, ЈН бр.37/2015. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

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. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,  као и код његовог 

подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА – у складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама 

Kритеријум  за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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Под ценом се подразумева укупна вредност за сваку партију  

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за понуђене партије као  најповољнија ће се бирати понуда у којој је понуђен дужи рок плаћања,  

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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  му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  подношењa понуде. 

 

 18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за  доделу уговора, односно 

оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 

закона (у даљем тексту: подносилац захтева).  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 

истека рока за  подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране  наручиоца три дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у  складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу 

на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није  отклонио.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а  након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење  понуда.  Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.  После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу 

оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 

објављивања одлуке на   Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу 

оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу  захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог  члана, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 

захтева, у том  захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења  претходног 

захтева.Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана  150. овог закона.  Наручилац 

објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, уплата се врши по упутству које је дала Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, акоје се са свим осталим детаљима о начину уплате таксе може пронаћи у оквиру банера „упутство о уплати таксе“ или кликом на линк: Уплата таксе из 

Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи  120.000,00 динара..  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 

уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 166. Закона. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 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) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 37/2015- Медицински потрошни (санитетски) материјал 

 за партије_________________________________________________       

 

 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

Матични број понуђача:  

Порески     идентификациони     број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено  за   потписивање уговора  

 

2) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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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 

 

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    који    

ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    који    

ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ и финансијска понуда; елементи обрасца структуре цене садржани су обрасцу понуде 

 

R.b. 

part. 

Naziv Jed. mere Kol. Jed. cena  

bez PDV-a 

Ukupna 

cena  

bez PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

1 Špric irigacioni sa pumpicom, 50 ml; špric bez klipa  sa 

gumenom pumpicom zapremine 50ml 

(Bard ili odgovarajuće) 

kom. 70       

2 Kateter za aspiraciju br. 4 kom. 300       

3 LARINGEALNE MASKE "Clasic" silikonske, za višekratnu upotrebu       

3/1 Laringealne maske br. 1 kom. 3       

3/2 Laringealne maske br. 1,5 kom. 2       

 Ukupno za partiju 3         

 Potrošni materijal za EEG kabinet         

R.b. 

part. 

Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

4 Kolodijum, lepak za holter EEG ml 500       

5 Pasta za EMG (Microten 60 od 250 g ili odgovarajuće) pak. 1       

6 Sonde za respiracije (razne veličine) kom 1       

7 Premoštivač za EEG elektrodu, duţine 92 cm kom 6       

 Štapići sa vatom, nesterilni         

8 Štapići sa vatom, nesterilni, debljina glave 10-11 mm kom. 500       

9 Štapići sa vatom nesterilni, debljina glave 4-5 mm kom. 500       

 Medicinska sredstva za enteralnu ishranu         

R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

Ukupna 

cena bez 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 
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PDV-a PDV-a proizvođač, 

(kataloški broj 

10/1 PEG set gastricni, 10 CH kom. 4       

10/2 PEG set gastricni, 14 CH kom. 8       

10/3 PEG set gastricni, 18 CH kom. 15       

10/4 Sistemi za pumpu za enteralnu ishranu Flocare 800 kom 360       

 Ukupno za partiju 10         

11 Mantili sterilni, L - XL kom. 300       

 Senzori za merenje saturacije za aparat NONIN          

12 Senzor za merenje saturacije za aparat NONIN 9700, 

neonatalni, sa odgovarajućom konekcijom za aparat, 

fleksibilnim kablom i delom gde se nalazi senzor koji se 

lepi na prst pacijenta 

kom. 4       

13 Senzor za merenje saturacije za aparat NONIN 9700, 

pedijatrijski,sa odgovarajućom konekcijom za aparat, 

fleksibilnim kablom i delom gde se nalazi senzor koji se 

lepi na prst pacijenta 

kom. 4       

14 Senzor za pulsni oksimetar (NONIN 7000A) za 

jednokratnu upotrebu 

kom. 200       

          

15 Transfer kese prazne od 150 ml kom. 25       

16 Transfer kese prazne od 400 ml ili 600 ml kom. 50       

17 Dvostruka kesa za uzimanje krvi za autolognu transfuziju 

od 450 ml 

kom. 5       

18 Kesa za uzimanje krvi za autolognu transfuziju od 350 ml kom. 10       

19 Kape za EEG SNIMANJE ZA APARAT MIKROMED         

19/1 CUEF 56M - (crvena) kom. 1       

19/2 CUEF 52M - (ţuta) kom. 1       

19/3 CUEF 48M - (zelena) kom. 1       

19/4 CUEF 44M - (plava) kom. 1       
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19/5 CUEF 41M - (roze) kom. 1       

 Ukupno za partiju 19         

R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

20 Set za grejanje krvi i rastvora wf-250 za aparat 

WARMFLO FW 580 

kom. 3       

21 Transfusioni sistem bez vazdušne linije sa navrtnjem, za 

davanje kardioplegije 

kom. 150       

 MEDICINSKA SREDSTVA ZA APARATE DATEX-OXMEDA S/5 AVANCE I Avance 

Cs2 

     

22/1 Antibakterijski UNI FILTER, GE HEALTHCARE 

(55702120 ili odgovarajuće) 

kom. 200       

22/2 Sakupljač vlage, crni,  (D- FEND Water trap), GE 

HEALTHCARE 876446 ili odgovarajuće 

kom. 30       

22/3 Senzor protoka (Floy senzor) kom. 6       

22/4 D-FEND sivi skupljač vlage za aparat za anesteziju 

Avance Cs2  

kom. 10       

22/5 En – Flow ketridţ za zagrevanje rastvora kom. 60       

22/6 Komplet od 3 elektrode za entropy senzor  za monitor 

Carescape B650 

kom. 20       

22/7 NMT elektrode AG/AGCl hudrogel adhesiv –za monitor 

Carescape B650 

kom. 30       

 Ukupno za partiju 22         

R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj 

23 FILTERI ZA RESPIRATOR Siemens         

23/1 Bakteriološki filter  green 9004532E 347E kom. 50       

23/2 BACT TRAP MINI PORT, ref. 7055 kom. 700       

23/3 BACT TRAP BASIC, ref. 7010 kom. 400       
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 Ukupno za partiju 23         

R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

24 Oksisenzor za saturaciju za monitor Nihon-Kohden kom. 250       

25 Lokalni hemostatik od oksidisane regenerisane celuloze, 

mrezica  5 x 7.5 cm, ili 5x 7 

kom. 360       

26 Biorazgradivi 100% farmaceutski zelatinski sundjer, 

10x10x10 mm 

kom. 150       

27 Biorazgradivi 100% farmaceutski ţelatin  sunđer,  

80x50x10 mm 

kom. 70       

28 Biorazgradiva, 100% organska oksidisana  celuloza iz 

pamuka,  Višeslojna netkana celuloza, u obliku vlakana 2.5 

x 5.1 cm 

kom. 60       

R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

29 Pedijatrijski  kateteri za peritonealnu dijalizu, pravi, sa 

jednim cuffom, ukupne duţine 250 mm, intraperitonealni 

deo 140 mm, prečnika od 2,6 mm-4,9 mm.  

kom. 20       

 Pribor za obradu kostne srţi         

30 Sistem za transfer matičnih ćelija (Extra Spike protector 

PDC 203 Fresenius ili odgovarajuće) 

kom. 1000       

31/1 Igle za kolekciju kostne srţi 11 G x 10 cm, HS ili 

odgovarajuće 

kom. 30       

31/2 Igle za kolekciju kostne srţi 13 G x 10 cm, HS ili 

odgovarajuće 

kom. 30       

 Ukupno za partiju 31         

32 Nalepnice duple neutralne za obelezavanje pakovanja za 

gasnu sterilizaciju 

kom. 8       
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R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

33 Voda prečišćena, u povratnoj staklenoj ambalaţi za 

pripremu lekova za oralnu primenu, 500 ml 

kom. 400       

34 Brizgalica Terumo 50 ml, za aparat Prismaflex kom. 400       

35 Nazalne kanile za merenje protoka kroz nos za aparat BREAS 

35/1 Nazalne kanile za merenje protoka kroz nos za aparat 

BREAS sc 20 , pedijatrijske. Kanile se sastoje od nazalnog 

dela odgovarajuće veličine (pedijatrijske) koji je mekan i 

ne iritira sluzokoţu nosa, creva kroz koje prolazi izdahnuti 

vazduh i plastičnog dela za konekciju za sam aparat 

kom. 100       

35/2 Nazalne kanile za merenje protoka kroz nos za aparat 

BREAS sc 20, adultne. Kanile se sastoje od nazalnog dela 

odgovarajuće veličine (adultne) koji je mekan i ne iritira 

sluzokoţu nosa, creva kroz koje prolazi izdahnuti vazduh i 

plastičnog dela za konekciju za sam aparat 

kom. 60       

 Ukupno za partiju  35         

36 Filter za aspirator New Hospivac 400 kom. 200       

37 Filteri antibakterijski za spirometriju, za jednokratnu 

upotrebu, za aparat Master Lab Jaeger (ID 29.9 mm, 

Microguard ili odgovarajuće). Filter se sastoji od dva 

plastična dela koja su spojena sunđerastim filterom za 

jednokratnu upotrebu. Filteri sluţe za sprečavanje 

unakrsnih infekcija. 

kom. 1000       

R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

38 Filteri za MIP I MEP (plastični nastavak za aparat za 

spirometriju sa ugrađenim filterom od sunđera) - filteri za 

merenje funkcije pluća kod pacijenata obolelih od mišićne 

distrofije, Carefusion ili ekvivalentno 

kom. 100       
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R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

39 Špric 2 ml, trodelni sa navrtačem kom. 250       

40 Hirurške maske za lice , protiv zamagljenja, troslojne sa 

zaštitnim filterom, Hartman ili ekvivalentno 

kom. 1000       

41 Sonda "double J" 3.7 Fr, duţine 14 – 30 cm  kom. 10       

42 Blackmore sonda (Glavna cev sonde je od meke gume. 

Baloni su od lateksa. Na kraju sonde postoje ukupno 4 

otvora - 2 otvora odgovaraju špricevima, cela sonda je 

radiopaktna, između 2 balona postoji radiopaktni prsten. 

Cilindričan tip sonde, graduisana. Sterilna. Velicine sondi: 

14, 16, 18, 21, ukupne potrebe su 8 komada bez obzira na 

veličine koje će se poručivati po potrebi. 

kom. 4       

          

43  Elastični, samolepljivizavoj 7.5cmx4.5cm, smeđe boje, 

KOBAN zavoj , 3M ili ekv               

kom 50       

 Potrošni medicinski materijal za aparat za nazalni CPAP, model SINDI (REF 1080) 

sn.80131598 

     

R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

44/1 Medijet NCPAP generator (REF 1000) kom 15       

44/2 Set creva sa grejačem i komorom (REF 1207 MKI) kom 15       

44/3 Nazalna kanila za NIV ventilaciju veličina S (REF 1200-

02) 

kom 8       

44/4 Nazalna kanila za NIV ventilaciju veličina M (REF 1200-

02) 

kom 8       
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44/5 Nazalna kanila za NIV ventilaciju veličina L (REF 1200-

02) 

kom 8       

44/6 Maska za NIV ventilaciju veličina S (REF 1200-02) kom 15       

44/7 Maska za NIV ventilaciju veličina M (REF 1200-05) kom 15       

44/8 Maska za NIV ventilaciju veličina L (REF 1200-06) kom 15       

44/9 Pamučna kapa za fiksaciju kanile i maske (REF 1216-10) 

veličina S 

kom 10       

44/10 Pamučna kapa za fiksaciju kanile i maske (REF 1216-10) 

veličina M 

kom 10       

44/11 Pamučna kapa za fiksaciju kanile i maske (REF 1216-10) 

veličina L 

kom 10       

 Ukupno za partiju 44         

  Potrošni medicinski materijal za defibrilator DEM 138 R SERIES, proizvođač ZOLL MEDICAL CORPORATION USA 

R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

45/1 Manţetna 31-40cm 8000-1653 kom 1       

45/2 Kabel 3-ţilni za defibrilator, Kat br. 8000-0026 kom 1       

45/3 Manţetna 23-33cm 8000-1651 kom 1       

45/4 Manţetna pedijatrijska 8000-1650 kom 1       

45/5 Manţetna 38-50cm 8000-1654 kom 1       

45/6 Produţni kabel za SpO2 RC-4 za Rad 57 2406 kom 1       

45/7 Senzor višekratni 2501 M-LNCS kom 1       

45/8 Elektrode samolepljive ONESTEP PEDIATRICkat br 

8900-0215-40 

8 pari u kutiji 

kom 24       
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45/9 Elektrode Onestep R series kom 12       

45/10 Jednokratni M-LNCS senzor neonatalni 2515 <3kg >40kg 

sa kablom duţine 90cm 

kom 2       

 Ukupno za partiju 45         

R.b. Naziv Jed. mere Kol. Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Jed. cena  

sa PDV-om 

Ukupna cena  

sa PDV-om 

Rešenje 

ALIMS 

Komerc. naziv 

proizvoda , 

proizvođač, 

(kataloški broj) 

46 Trodelni špric od 2ml graduisani- podeoci na 0,1 bez 

navrtanja, sa 50 ij Heparina za uzimanje krvi za gasne 

analize 

kom 1100       

47/1 Levi bronhijalni dvolumenski graduisani tubus, bez 

graničnika za karinu od PVC materijala, sa kontinuiranom 

linijom duţ tubusa, za X zrake, sa 2 Pilot balona sa luer 

konekcijom, sa manjim bronhijalnim i većim trahealnim 

balonom različitih boja, sa Y konektorom i stiletom za 

plasiranje. Vel. 26  

kom 2       

47/2  Levi bronhijalni dvolumenski graduisani tubus, bez 

graničnika za karinu od PVC materijala, sa kontinuiranom 

linijom duţ tubusa, za X zrake, sa 2 Pilot balona sa luer 

konekcijom, sa manjim bronhijalnim i većim trahealnim 

balonom različitih boja, sa Y konektorom i stiletom za 

plasiranje. Vel. 28 

kom 2       

47/3  Desni bronhijalni dvolumenski graduisani tubus, bez 

graničnika za karinu od PVC materijala, sa kontinuiranom 

linijom duţ  tubusa, za X zrake, sa 2 Pilot balona luer 

konekcije, sa manjim bronhijalnim i većim trahealnim 

balonom, različitih boja, sa Y konekotorom i stiletom za 

plasiranje. Vel. – 26  

kom 2       
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47/4 Desni bronhijalni dvolumenski graduisani tubus, bez 

graničnika za karinu od PVC materijala, sa kontinuiranom 

linijom duţ  tubusa, za X zrake, sa 2 Pilot balona luer 

konekcije, sa manjim bronhijalnim i većim trahealnim 

balonom, različitih boja, sa Y konekotorom i stiletom za 

plasiranje. Vel. – 28 

kom 2       

47/5 Levi bronhialni dvolumenski graduisani tubus sa 

graničnikom za karinu od PVC materijala, sa 

kontinuiranom linijom duţ tubusa za X zrake, sa 2 Pilot 

balona luer konekcije, sa manjim bronhijalnim i većim 

trahealnim balonom različitih boja sa Y konektorom i 

stilenom za plasiranje. Vel. – 35  

kom 2       

47/6 Levi bronhialni dvolumenski graduisani tubus sa 

graničnikom za karinu od PVC materijala, sa 

kontinuiranom linijom duţ tubusa za X zrake, sa 2 Pilot 

balona luer konekcije, sa manjim bronhijalnim i većim 

trahealnim balonom različitih boja sa Y konektorom i 

stilenom za plasiranje. Vel. – 37 

kom 2       

47/7 Desni bronhialni dvolumenski graduisani tubus sa 

graničnikom za karinu od PVC materijala, sa 

kontinuiranom linijom duţ tubusa za X zrake, sa 2 Pilot 

balona luer konekcije, sa manjim bronhijalnim i većim 

trahealnim balonom različitih boja sa Y konektorom i 

stilenom za plasiranje. Vel. -  35 

kom 2       

47/8 Desni bronhialni dvolumenski graduisani tubus sa 

graničnikom za karinu od PVC materijala, sa 

kontinuiranom linijom duţ tubusa za X zrake, sa 2 Pilot 

balona luer konekcije, sa manjim bronhijalnim i većim 

trahealnim balonom različitih boja sa Y konektorom i 

stilenom za plasiranje. Vel. -  37 

kom 2       

 Ukupno za partiju 47         

48 Ţičana korpica za ekstrakciju stranih tela bronha 

(Disposable grasping forceps FG-55D Olympus ili 

ekvivalentno) 

kom 8       
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 С обзиром на то да је конкурсна документација обимна  није у табели понуде формирана колона  за евентуалне напомене  па понуђачи те 

напомене могу да доставе на свом  обрасцу. 

 

Укупна  цена без ПДВ-а 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок употребе / стерилности 

 

 

Рок плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке  

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Oсновни елементи структуре цене садржани су у обрасцу финансијске понуде  
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                                                                                                          VII МОДЕЛ УГОВОРА 

                              Модел Уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди 

                                                                                                                  У Г О В О Р  

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке, а у складу са наводима конкурсне документације, између: 

_____________________________________________________________________________________________________________са седиштем у 

_____________________________________________________________, ПИБ_________________, Матични број________________, Број 

рачуна______________________________, Назив банке:________________________________________________________________________________, кога 

заступа__________________________________________________________(у даљем тексту продавац)  

и  

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“,  Нови Београд, Радоја Дакића 6-8,  ПИБ 100136676, 

Матични број 07046219, број рачуна 840-625661-95, назив банке – Управа за трезор, кога заступа в.д. директора  др сци. мед  Радоје Симић (у даљем тексту: 

купац) 

Основ уговора: Одлука о додели уговора дел.бр.______________________________________________/не попуњавати/  

Број понуде понуђача:______________________________________________________________________________ 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је набавка добара – Медицинскoг  потрошног (санитетског) материјала, ЈН бр.37/2015,  

партије____________________________________________________________________________.       

 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде бр.   ____________________________ која је саставни део уговора.                                          

     Вредност набавке   _________________________ дин без ПДВ-а,   ____________________________________ дин са ПДВ-ом. 

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

3.1 КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од:  

..........................................................................................................................................................  

(навести начин и рок плаћања у складу са понудом ПРОДАВЦА)  

 

4. РОК ИСПОРУКЕ  
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4.1 Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету ф-цо магацин-апотеке КУПЦА.  

 

4.2 Роба се испоручује у договореним количинама, сукцесивно, према захтеву КУПЦА, у року од .............................................. од добијања наруџбенице.  

4.3 Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе и исти ће бити сагласно одређен сходно времену трајања више силе.  

4.4 Пријем и квантитативну контролу испоручених добара врши овлашћено лице КУПЦА и исте оверава својим потписом. 

  

5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  
 

5.1 ПРОДАВАЦ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност прелази износ 

од 3.000.000,00 динара, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци КУПЦУ достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и на први позив платива у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а     са роком 

важења:  

-  уколико се ради о Уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од осам месеци  од дана закључења Уговора,  

-  уколико се ради о Уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  

5.2 Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.  

5.3 ПРОДАВАЦ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 3.000.000,00 динара без 

обрачунатог ПДВ-а, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци КУПЦУ достави финансијску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% 

уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, издату у форми:  

- банкарске гаранције од стране банке, или  

- бланко соло менице, које мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем и фотокопијом картона депонованих потписа код 

пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).  

5.4 КУПАЦ ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:  

- у случају неизвршења уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени Уговором о јавној набавци,  

- у случају неоснованог једностраног раскида Уговора о јавној набавци од стране ПРОДАВЦА,  

- у другим случајевима неиспуњења уговорених обавеза који могу довести до угрожавања рада КУПЦА и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента 

на било који начин.  

-  Понуђачи чија је уговорена вредност партије  100.000,00 дин без ПДВ-а или мање нису у обавези да доставe  средство фанансијског обезбеђења за  

        добро   извршење посла 

Уколико наручилац меницу као приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористи делимично по основу  накнаде штете у случају 

неиспуњења уговорених обавеза продавца за једну  уговорену партију продавац је у обавези да достави још једну меницу као обезбеђење за добро извршење посла 

за остале уговорене партије. 
6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ  

6.1 Добро које је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:  

- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту робе,  

- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду ПРОДАВЦА, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,  

- достављеним узорцима производа, уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији.  

6.2 КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са 

правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.  
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6.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета уговора, трошкови анализе и повлачења неисправне робе, 

као и превоз неисправне робе падају на терет ПРОДАВЦА.  

6.4 Квантитавни пријем робе врши се приликом пријема у магацину КУПЦА у присуству ПРОДАВЦА. Евентуална рекламација од стране КУПЦА на испоручене 

количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 /двадесечетири/ часа.  

Евентуална рекламација од стране КУПЦА на квалитет испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од пет дана 

од дана испоруке. 

6.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, ПРОДАВАЦ је у обавези да у року од 3 (три) дана  од рекламације изврши нову испоруку, а трошкове 

повлачења рекламиране испоруке сноси продавац. 

 

7. УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА  

7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, КУПАЦ као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекова 

и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска средства у погледу квалитета и др.), 

врати ПРОДАВЦУ ради безбедног третмана, а ПРОДАВАЦ се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.  

 

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА  

8.1 Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту робе и испоручена у оргиналној амбалажи  произвођача.  

8.2 Роба мора бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и производа.  

 

9.     РАСКИДНИ УСЛОВ 

9.1.  Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штете, уколико наступи  раскидни услов: уколико РФЗО Србије у име Института спроведе  

          поступак јавне набавке Медицинског потрошног материјала  који је предмет  ЈН 37/2015. 

 

10.. ВИША СИЛА  

10.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности УГОВОРНЕ СТРАНЕ за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму 

престанка више силе, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су обавезне, да једна другу обавесте писaним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа.  

10.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су 

Законом утврђени као виша сила.  

 

11. СПОРОВИ  

11.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност 

Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.  

 

12. РАСКИД УГОВОРА  

12.1 Свака УГОВОРНА СТРАНА незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге УГОВОРНЕ СТРАНЕ може захтевати раскид Уговора, под условом, да је 

своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.  

12.2 УГОВОРНА СТРАНА која жели да раскине Уговор се обавезује да претходно, другој УГОВОРНОЈ СТРАНИ, достави писано обавештење о разлозима за 

раскид Уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга УГОВОРНА СТРАНА не испуни обавезу ни у накнадно 

остављеном примереном року, Уговор ће се раскинути.  
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13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

13.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ сагласно констатују да је измена овог Уговора могућа једино у односу на каталошке бројеве предмета Уговора и то само у случају да 

код произвођача дође до промене каталошких бројева о чему купац мора бити обавештен писаним путем.  

 

14. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА  

14.1 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ.  

14.2 ПРОДАВАЦ је дужан да приликом потписивања уговора достави КУПЦУ финансијску гаранцију из члана 5. овог Уговора.  

 

15. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА  

  Рок важења уговора је до испоруке уговорене количине добара а најдуже осам  месеци од закључења уговора. 

Уколико купац не повуче све количине у року од осам  месеци од потписивања, то не ствара основ за накнаду штете од стране продавца.  

 

16. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
16.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој УГОВОРНОЈ СТРАНИ уручују по 2 /два/ примерка.  

16.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

Прилог бр.1 – Понуда бр. ............ од ............2015.год.  

Прилог бр.2 - Финансијска гаранција ПРОДАВЦА 

                                                                                                           УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

Институт за здравствену заштиту мајке                                                                                                                 1.Понуђач 

и детета Србије „Др Вукан Чупић“     

                                                                                                                                                                                     ___________________________________ 

________________________________________       

В.Д. Директора  др сци. мед.  Радоје Симић                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     2.Подизвођач 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                     __________________________________ 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     3.Учесник у заједничкој понуди 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      __________________________________ 

                                                           (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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VIII  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. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – Медицинског  потрошног /санитетског/ 

материјала/,  Ј.Н. бр. 37/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 

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

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара – Медицинског   потрошног /санитетског/ материјала,Ј.Н. бр. 37/2015, 

поштовао је 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.  

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О OБАВЕЗИ ДОСТАВЕ УЗОРАКА ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА 

 

По захтевима из конкурсне документације / страна **/, као заступник понуђача дајем  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Да ће понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара – Медицинског потрошног / санитетског/ материјала,Ј.Н. бр.37/2015,  

у моменту отварања понуда за предметну јавну набавку имати на располагању  и   доставити по захтеву наручиоцау року од 24 сата   узорке у количини која је 

наведена у конкурсној документацији  за производе које нуди  понуди у поступку  ЈН 37/2015 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

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

печатом. 

 


