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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Јавне набавке број 42/2013  
Медицинска средства за Лабораторију за медицинску генетику 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације и то на следећи начин: 

 
 

Мењају се стране 19, 21 и 42, јер наручилац уместо банкарске гаранције тражи као средство обезбеђења меницу. Наведене стране 
гласе као у Изменама и допунама документације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
 

 

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

ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави средстви финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: 

1) Mеницу за добро извршење посла  и то:  

Бланко сопствену меницу, 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 мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 
- писму.  Изабрани понуђач  се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла. 
Средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 
понуђача која је предмет обезбеђења. 
 
 
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 Институт за здравствену заштиту мајке и 
детета Србије „др Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070 или факсом на број. 011/2609-869] тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
 
 
 
 
 
 
19 



Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 

референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у 

тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу  за добро извршење посла, у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 

11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства 

обезбеђења  за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

16. 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“.  
 

 
Елементи критеријума су: 
 
За партије 12-29; 61-107 
 
          цена 40 пондера, квалитет 30 пондера, рок испоруке 30 пондера 
 
 

• Цена   -   40 пондера. За израчунавање се примењује следећа формула: 
Најнижа понуђена цена      Х  40 
 
_______________________ 

 
           понуђена цена 
 

• Квалитет  30 пондера, наиме: 
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5.5. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писменој форми и достављена  
            продавцу у року 48 (четрдесетосам) часова. 
5.6. Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, продавац је у обавези да је замени исправном у 

року од 7 (седам) дана. 
5.7. Уколико продавац не изврши испоруку замену робе у року из тачке 5.5. купац има право да набави тражене количине робе 

одговарајућег квалитета од другог, при чему евентуалну разлику у цени сноси продавац. 
 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  
 

6.1.      Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора  преда  наручиоцу бланко меницу за  добро извршење  
      посла, издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 
      од истека рока за коначно извршење посла. 
 

7. ВИША СИЛА 
7.1.      Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму  

      наступања, трајања и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у  
      року од 24 (двадесетчетири) часа. 

7.2.      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. 
 
8. СПОРОВИ 
8.1.      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. 
 
9. РАСКИД УГОВОРА 

9.1.      Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под 
            условом да је своје уговорне обавезе у потуности и благовремено извршила. 
9.2.      Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања писменог отказа. 
 
10. РАСКИДНИ УСЛОВ 

10.1.    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 медицинских средстава која су предмет ове јавне набавке. 
 
11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
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