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Дел. бр.: 10/350 

Датум: 13.03.2014. 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

редни број јавне набавке  

Лекови 

3/2014 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 

 

Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације и то на следећи начин: 

 У поглављу V „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ , тачка 2.Начин на који понуда мора да буде сачињена – рок предаје понуда 

(страна 22) 

 У поглављу V „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ , тачка 9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од 

којих зависи прихватљивост понуде, подтачка 9.4.Рок трајања лека (страна 25). 

 У поглављу V „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ , тачка 11.Подаци о врсти, садржини, начину подношења , висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача /Средства финансијског обезбеђења/ (стране  26 и 27). 

 У поглављуVI „Образац понуде“, тачка 5) Образац понуде – Опис предмета набавке и финансијска понуда, Рок трајања лека (страна 50). 

 У поглављу VIII „Модел уговора“, тачка 6.Обезбеђење, подтачка 6.1.Средства финансијског обезбеђења (страна 53) 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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 3/2014  дел.број Одлуке 10/221 oд 25.02.2014.г. и Решења о образовању комисије дел.бр. 10/222 од 25.02.2014.г. за јавну набавку 3/2014,  припремљена је: 

                                                          КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку Лекова  бр. 3/2014 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке  4 

III Врста, техничке карактеристике и сл.  5-18 

 

IV 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

19-21 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 22-30 

VI Образац понуде 31-50 

VII Образац структуре цене  51 

VIII Модел уговора 52-54 

           IX Образац трошкова припреме понуде 55 

X Образац изјаве о независној понуди 56 

 

XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 57 

           

 Укупно: 57 страна 
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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.имд.орг.рс 

 

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  је:  Набавка Лекова, обликован у 297 партија (партије описане у обрасцу бр.5) за коју се спроводи отворени поступак.  

Ознака из општег речника набавке: Фармацеутски производи /33600000/  

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт (лице или служба)  

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

164 

Е - маил адреса и број факса: мајкаидетефин@птт.рс и број факса 011/2609-869 

 

 

 

 

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

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке  ЈН бр. 3/2014 – Лекови за потребе Института  

/ у Плану за 2014.г. – Лекови ван листе; Лекови за трансплатацију; Лекови са листе лекова Сет Б/ 

 

Општи речник набавке /33600000/ Фармацеутски производи 

 

 

Процењена вредност набавке: 59.922.330,40 дин. без ПДВ-а 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  И СЛ.  

ЈН бр. 3/2014 – Лекови за потребе Института / у Плану за 2014.г. – Лекови ван листе; Лекови за трансплатацију; Лекови са листе лекова Сет Б/ 

 

 

Назив партије и процењене вредности: 

R.b. 

partije 
Naziv leka 

Farmaceutski oblik i 

jačina 
Količina 

Jedinična  

 Cena 
Ukupno 

1 Mikonazol gel 2% 300 225.5 67,650.00 

2 Omeprazol kaps. 20 mg 1275 27.11 34,565.25 

3 Pantoprazol tbl 20 mg 6160 19.44 119,750.40 

4 Pantoprazol tbl 40 mg 6608 19.51 128,922.08 

5 Esomeprazol tbl 20 mg 1981 19.22 38,074.82 

6 Butilskopolamin inj. 20 mg 120 32.3 3,876.00 

7 Metoklopramid tbl 10 mg 30 4.47 134.10 

8 Ondansetron tbl 4 mg 1400 150.64 210,896.00 

9 Ondansetron tbl 8 mg 330 301.3 99,429.00 

10 Ursodeoksiholna kiselina kaps. 250 mg 7000 26.14 182,980.00 

11 Laktuloza sirup 67%, 500 ml 110 402.3 44,253.00 

12 Makrogol 4000 prasak 64g 220 182 40,040.00 

13 Mesalazin tbl. 500 mg 2500 27.3 68,250.00 

14 Amilaza, lipaza, proteaza kaps. 25 000 ij (300 mg) 2000 29.6 59,200.00 

15 Insulin brzodelujuci humani karp 100 ij/ml,3 ml 150 436.8 65,520.00 

16 Insulin lispro karp 100 ij/ml,3 ml 40 665.12 26,604.80 

17 

Insulin aspart/protamin insulin 

aspart 

pen 30/70 100 ij/ml, 3 

ml 30 730.4 21,912.00 

18 Insulin aspart inj. 100 ij/ml, 10 ml 10 2434.7 24,347.00 
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19 Insulin aspart pen 100 ij/ml , 3 ml 200 3652.1 730,420.00 

20 Insulin glulizin pen 100ij/ml, 3 ml 180 3252.5 585,450.00 

21 

Insulin srednje dugo-delujuci 

humani karp 100 ij/ml,3 ml 120 469.7 56,364.00 

22 

Insulin lispro/protaminska 

suspenzija 

karp 100 ij/ml,3 ml 

(50/50) 30 673.5 20,205.00 

23 Insulin glargin pen 100 ij/ml, 3 ml 250 1022 255,500.00 

24 Insulin detemir pen 100 ij/ml, 3 ml 150 1093.2 163,980.00 

25 Metformin tbl 500 mg 30 2.5 75.00 

26 Alfakalcidol kaps 0.25 mcg 2200 10.34 22,748.00 

27 Kalcitriol kaps. 0,25 mcg 100 14.8 1,480.00 

28 Holekalciferol kapi 10 ml , 20000ij/ml 110 167.1 18,381.00 

29 Vitamin B1 inj. 100 mg 150 38.1 5,715.00 

30 Vitamin C inj. 500 mg 250 35.7 8,925.00 

31 Vitamin B6 inj. 50 mg 200 12.32 2,464.00 

32 Vitamini liposolubilni za TPI sol 10 ml 300 275.58 82,674.00 

33 Kalcijum glukonat inj. 1g/10 ml 600 36.3 21,780.00 

34 Kalcijum karbonat tbl 1 gr 1000 5.66 5,660.00 

35 Varfarin tbl. 5 mg 120 4.5 540.00 

36 Acenokumarol tbl. 4 mg 120 5.75 690.00 

37 Klopidogrel tbl. 75 mg 200 36.14 7,228.00 

38 Traneksaminska kiselina inj. 500 mg 440 48.97      21,546.80 

39 Gvozdje proteinsukcinat 

sirup 40 mg/15 ml, 150 

ml 7 265.7 1,859.90 

40 Gvoozdje-maltozni kompleks tbl 100 mg 750 11.57 8,677.50 
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41 Gvoozdje-maltozni kompleks 

sirup 50 mg/5 ml, 100 

ml 60 222.1 13,326.00 

42 Vitamin B12 (hidroksikob) amp 2.5 mg 10 72.2 722.00 

43 Folna kiselina tbl. 5 mg 5500 6.8 37,400.00 

44 Darbepoetin alfa inj. 20 mcg 20 2963.3 59,266.00 

45 Kalijum hlorid  inf. 7.4%, 20 ml 10000 48.65 486,500.00 

46 Natrijum bikarbonat  inf. 8.4%, 100 ml 2420 248.84 602,192.80 

47 Vitamini hidrosolubilni za TPI sol 10 ml 300 332.02 99,606.00 

48 Digoksin inj. 0.25 mg 444 27.4 12,165.60 

49 Digoksin tbl 0.25 mg 200 3.67 734.00 

50 Lidokain inj. 40mg/2ml 5500 21 115,500.00 

51 Propafenon tbl. 150 mg 50 7.2 360.00 

52 Amjodaron inj. 150 mg /3 ml 80 69.2 5,536.00 

53 Amjodaron tbl. 200 mg 180 13.9 2,502.00 

54 Nitroglicerin inj. 5 mg 150 42.96 6,444.00 

55 Metildopa tbl 250 mg 260 8 2,080.00 

56 Doksazosin tbl. 1 mg 60 5.67 340.20 

57 Urapidil inf. 50 mg 4 332 1,328.00 

58 Hidrohlorotiazid  tbl 25 mg 60 2.7 162.00 

59 Furosemid inj. 20 mg 5000 10.5 52,500.00 

60 Furosemid tbl 40 mg 660 10.35 6,831.00 

61 Spironolakton tbl 25 mg 2200 6.92 15,224.00 

62 Spironolakton tbl. 100 mg 90 17.77 1,599.30 

63 Hidrohlorotiazid, amilorid tbl (50+5) mg 800 4.1 3,280.00 

64 Propranolol tbl 40 mg 1000 2.16 2,160.00 
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65 Sotalol tbl. 80 mg 60 8.6 516.00 

66 Metoprolol inj. 5 mg 30 51 1,530.00 

67 Metoprolol tbl. 50 mg 50 2.8 140.00 

68 Karvedilol tbl. 12,5 mg 160 9.3 1,488.00 

69 Amlodipin tbl 5 mg 200 8.45 1,690.00 

70 Nifedipin tbl 20 mg 600 5.26 3,156.00 

71 Verapamil drag 40 mg 60 2.14 128.40 

72 Kaptropril tbl 12.5 mg 1000 1.8 1,800.00 

73 Enalapril tbl 10 mg 2700 6.22 16,794.00 

74 Losartan tbl. 50 mg 30 12.05 361.50 

75 Valsartan tbl. 80 mg 30 16.5 495.00 

76 Mikonazol krem 30 gr 2% 80 198.2 15,856.00 

77 Fusidinska kiselina mast 2% , 10 g 220 248.5 54,670.00 

78 Bacitracin, neomicin mast, 5 g 700 94.5 66,150.00 

79 Gentamicin mast, 15 g 800 122.5 98,000.00 

80 Sulfadiazin srebro mast, 50 g 220 197.3 43,406.00 

81 Aciklovir krem 5%,  5 g 5 266.5 1,332.50 

82 Hidrocortizon mast 2.5%, 5 g 2 66.9 133.80 

83 Fluocinolonacetonid mast, 15 g 20 78.8 1,576.00 

84 Fluocinolonacetonid krem 15 g 10 78.8 788.00 

85 Fusidinska kiselina gaza 10 x 10 1000 27.72 27,720.00 

86 

Nistatin, neomicin, polimiksin 

B 

vag. (100000 i.j.) 

+ 35000 i.j. + 35000 i.j. 240 48.8 11,712.00 

87 Metilergometrin sol 10 ml 7 92.7 648.90 

88 Metilergometrin amp 0.2 mg 50 22.7 1,135.00 

89 Fenoterol inj. 0.5 mg 10 127 1,270.00 
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90 Etinilestradiol,levonorgestrel tbl 0,03+0,15 mg 63 7.18 452.34 

91 Hidroksiprogesteron amp 250 mg 320 111.6 35,712.00 

92 Progesteron kaps. 100 mg 200 17.77 3,554.00 

93 Horiogonadotropin inj. 5000 ij 20 343.6 6,872.00 

94 Horiogonadotropin inj. 1500 ij 24 135.34 3,248.16 

95 Dezmopresin tbl. 0,2 mg 20 119.41 2,388.20 

96 Desmopresin sprej 10 mcg, 50 doza 1 3649.3 3,649.30 

97 Oksitocin inj. 10 IJ 40 34.84 1,393.60 

98 Deksametazon inj. 4 mg 5000 27.56 137,800.00 

99 Deksametazon tbl. 0.5 mg 15000 6.15 92,250.00 

100 Prednizon tbl 20 mg 7700 14.1 108,570.00 

101 Hidrokortizon inj. 100 mg 500 376.46 188,230.00 

102 Levotiroksin tbl 25 mcg 50 1.93 96.50 

103 Levotiroksin tbl 100 mcg 150 3.05 457.50 

104 Tiamazol tbl 20 mg 20 10.15 203.00 

105 Glukagon inj. 1 mg 30 1626.6 48,798.00 

106 Doksiciklin kaps. 100 mg 1000 13.96 13,960.00 

107 Ampicilin inj. 1 g 4000 72.14 288,560.00 

108 Amoksicilin kaps. 500 mg 5440 8.7 47,328.00 

109 Amoksicilin kaps. 250 mg 960 6.05 5,808.00 

110 Amoksicilin 

sirup 250 mg/5ml, 100 

ml 360 123.8 44,568.00 

111 Penicilin V tbl 1.2 mij 300 19.7 5,910.00 

112 Penicilin V 

sirup 300000ij/5 ml, 150 

ml 10 87.97 879.70 

113 Ampicilin, sulbaktam inj. 1500 mg 100 172.2 17,220.00 
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114 Amoksicilin, klavulanat tbl (500 +125) mg 1500 40.45 60,675.00 

115 Amoksicilin, klavulanat 

sirup 312 mg/5ml, 100 

ml 90 448.8 40,392.00 

116 Amoksicilin, klavulanat inj. 1.2 g 40 195 7,800.00 

117 Amoksicilin, klavulanat 

sirup 156 mg/5ml, 100 

ml 40 269.9 10,796.00 

118 Cefaleksin kaps. 500 mg 32000 15.8 505,600.00 

119 Cefaleksin kaps. 250 mg 3600 8.48 30,528.00 

120 Cefaleksin 

sirup 250mg/5ml, 100 

ml 920 173.2 159,344.00 

121 Cefprozil sirup 250 mg/5ml, 60 ml 300 780.6 234,180.00 

122 Cefprozil tbl. 500 mg 500 130.1 65,050.00 

123 Cefotaksim inj. 1 g 7500 200.1 1,500,750.00 

124 Cefiksim  

sirup 100 mg/5ml, 100 

ml 440 916.5 403,260.00 

125 Cefiksim tbl 400 mg 1000 119.87 119,870.00 

126 Cefepim inj. 1 g 4400 541.7 2,383,480.00 

127 Kotrimoksazol 

sirup 240 mg/5ml, 100 

ml 400 144.9 57,960.00 

128 Kotrimoksazol tbl 480 mg 4400 7.93 34,892.00 

129 Eritromicin 

sirup 250 mg/5ml,100 

ml 80 377.3 30,184.00 

130 Eritromicin tbl 250 mg 4400 11.28 49,632.00 

131 Klaritromicin tbl. 250 mg 440 14.6 6,424.00 

132 Klaritromicin sirup 125 mg/5ml, 60 ml 40 294.4 11,776.00 

133 Azitromicin kaps. 250 mg 3900 79.21 308,919.00 

134 Azitromicin 

sirup 20 ml (200  

mg/5ml) 320 238.8 76,416.00 
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135 Azitromicin inf. 500 mg 60 556.9 33,414.00 

136 Ciprofloksacin tbl. 500 mg 660 31.74 20,948.40 

137 Ciprofloksacin tbl 250 mg 1600 17.51 28,016.00 

138 Ketokonazol tbl. 200 mg 20 25.66 513.20 

139 Fluconazol tbl 50 mg 6440 36.93 237,829.20 

140 Itrakonazol kaps. 100 mg 400 65.87 26,348.00 

141 Aciklovir tbl 200 mg 7150 26.9 192,335.00 

142 Imunoglobulin humani anti D 300mcg/ml 180 4071.2 732,816.00 

143 Antitimocitni imunoglobulin inf. 100 mg 70 27880.6 1,951,642.00 

144 Mikofenolat mofetil kaps 250 mg 300 79.2 23,760.00 

145 Ciklosporin 

rastvor 50 ml, 100 

mg/ml 20 13042.1 260,842.00 

146 Ciklosporin kaps. 50 mg 300 144.03 43,209.00 

147 Azatioprin tbl  50 mg 500 19.3 9,650.00 

148 Metotreksat tbl 2.5 mg 600 14.03 8,418.00 

149 Diklofenak supp 50 mg 1700 13.45 22,865.00 

150 Ibuprofen 

sirup 100 mg / 5 ml, 100 

ml 1700 123.18 209,406.00 

151 Ibuprofen tbl. 400 mg 6600 4.83 31,878.00 

152 Naproksen^ tbl 375 mg 1000 9 9,000.00 

153 Sukcinilholin inj. 100 mg 1300 44.2 57,460.00 

154 Pankuronijum inj. 4 mg 1000 85 85,000.00 

155 Vekuronijum bromid inj. 4 mg 2000 210.8 421,600.00 

156 Cisatrakurijum inj. 2 mg, 5 ml 2000 544 1,088,000.00 

157 Alopurinol tbl 100 mg 4400 2.7 11,880.00 

158 Alfentanil amp 0.5 mg 350 294.7 103,145.00 
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159 Sufentanil amp 0.05 mg/ml 10 484 4,840.00 

160 Remifentanil amp 2 mg 10 985.6 9,856.00 

161 Etomidat amp 20 mg 10 107.6 1,076.00 

162 Propofol^^ amp 10 mg/ml (20 ml) 2000 226.26 452,520.00 

163 Bupivakain amp 0.5 %, 20 ml 50 242.6 12,130.00 

164 Bupivakain, glukoza inj. 0,5%, 4 ml 50 505.6 25,280.00 

165 Levobupivakain inj. 50 mg 250 410.31 102,577.50 

166 Lidokain, adrenalin amp 2 ml 250 17.3 4,325.00 

167 Morfin hlorid inj. 20 mg 500 68.9 34,450.00 

168 Morfin sulfat rastvor 10mg/5 ml 120 61.14 7,336.80 

169 Tramadol inj. 100 mg 10 44 440.00 

170 Tramadol kaps. 50 mg 20 8.6 172.00 

171 Tramadol inj. 50 mg 100 31.6 3,160.00 

172 Paracetamol inf. 1 g 1000 229.7 229,700.00 

173 Paracetamol sirup 120mg/ml, 125 ml 1100 187.5 206,250.00 

174 Metamizol^^^ inj. 2.5 gr 500 26.9 13,450.00 

175 Fenobarbiton inj. 220 mg 500 51.4 25,700.00 

176 Fenobarbiton tbl. 100 mg 1800 5.27 9,486.00 

177 Fenobarbiton tbl. 15 mg 900 2.37 2,133.00 

178 Etosusimid 

sirup 250 mg/5 ml, 200 

ml 2 356.7 713.40 

179 Klonazepam tbl 2 mg 600 4.96 2,976.00 

180 Karbamazepin 

sirup 100mg/5ml, 250 

ml 15 388.8 5,832.00 

181 Karbamazepin tbl 200 mg 150 5.15 772.50 

182 Valproat Na sir 150 ml 5.746 gr 20 376.3 7,526.00 

183 Valproat Na tbl (333+145) mg 120 11.03 1,323.60 

184 Valproinska kiselina inj. 400 mg/4ml 20 885.8 17,716.00 
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185 Lamotrigin tbl. 25 mg 120 8.83 1,059.60 

186 Lamotrigin tbl 50 mg 30 18.9 567.00 

187 Topiramat tbl 50 mg 120 22.16 2,659.20 

188 Topiramat tbl 25 mg 150 10.95 1,642.50 

189 Levetiracetam  

rastvor 100 mg/ml, 300 

ml 10 6241.5 62,415.00 

190 Levetiracetam  tbl. 500 mg 180 42.44 7,639.20 

191 Haloperidol  tbl. 2 mg 75 9.2 690.00 

192 Olanzapin tbl. 5 mg 100 35.1 3,510.00 

193 Diazepam klizme  5 mg 1000 90.5 90,500.00 

194 Diazepam tbl 5 mg 900 3.63 3,267.00 

195 Alprazolam tbl. 0,25 mg 120 2.77 332.40 

196 Nitrazepam tbl 5 mg 10 6.01 60.10 

197 Midazolam tbl 15 mg 150 24.8 3,720.00 

198 Sertralin kaps 50 mg 30 11.83 354.90 

199 Mebendazol sirup 100 mg/5ml, 30 ml 30 129.1 3,873.00 

200 Salbutamol sprej (200 doza / 0.1 mg) 65 287.4 18,681.00 

201 Salbutamol rastvor (5 mg/ml), 10 ml 40 196.9 7,876.00 

202 Fenoterol, ipratropijum bromid 

sprej (200 doza ), 

(0,05+0,02)mg/dozi 80 786.6 62,928.00 

203 Fenoterol, ipratropijum bromid 

kapi (0,5+0,25) mg/ml, 

20 ml 900 384.9 346,410.00 

204 Budesonid respule 0,5 mg/ml, 2 ml 1000 82.8 82,800.00 

205 Budesonid respule 0,25 mg/ml, 2 ml 300 56.31 16,893.00 

206 Salbutamol sirup 2 mg /5 ml, 200 ml 5 198.2 991.00 

207 Teofilin kaps. 125 mg 800 3.3 2,640.00 

208 Teofilin kaps. 250 mg 120 8.03 963.60 

209 Hlorpiramin inj. 20 mg 150 78.52 11,778.00 
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210 Loratadin sirup 5mg/5ml, 120 ml 210 231.1 48,531.00 

211 Hloramfenikol mast 1%, 5 g 2500 136.9 342,250.00 

212 Gentamicin kapi 0.3%, 10 ml 110 163.2 17,952.00 

213 Deksametazon, neomicin kapi 0.6%, 5 ml 220 104.9 23,078.00 

214 Hidrokortizon mast 1%, 5 g 20 167.17 3,343.40 

215 Protamin sulfat inj. 50 mg 240 196.1 47,064.00 

216 Flumazenil inj. 0.5mg 50 863 43,150.00 

217 Tuberkulin inj. 2,5 ml 15 2136.46 32,046.90 

218 Pamidronat inj. 30 mg 50 2513 125,650.00 

            

            

219 Atropin sulfat amp 1 mg 6000 19.44 116,640.00 

220 Magnezijum sulfat infuzija 20%, 100 ml 80 1046.6 83,728.00 

221 Glukoza  inf. 50%, 100 ml 3000 123.42 370,260.00 

222 Noradrenalin inj. 8 mg/4ml 20 132.84 2,656.80 

223 Adrenalin inj. 1 mg 4000 63 252,000.00 

224 Alprostadil inj 0.5 mg 50 8443.33 422,166.50 

225 Nitroprusid natrijum inj. 50 mg 300 1774.06 532,218.00 

226 Tetrakosaktid inj. 0.25 mg 80 3348 267,840.00 

227 Desmopresin inj. 20 mcg 10 1087.45 10,874.50 

228 Gonadorelin inj. 100 mcg 70 5424.62 379,723.40 

229 Hidrokortizon tbl. 10 mg 400 42.12 16,848.00 

230 Hloramfenikol inj. 1 g 1000 211.64 211,640.00 

231 Penicilin G inj. 1.000.000 IJ 300 200.88 60,264.00 

232 Kloksacilin inj. 500 mg 3600 277.34 998,424.00 

233 Amfotericin B-lipo inf. 50 mg 410 25000 10,250,000.00 
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234 Tiogvanin  tbl 40 mg 900 1836 1,652,400.00 

235 Daktinomicin amp 0.5 mg 110 5957.94 655,373.40 

236 Mitoksantron amp 10 mg 10 6100 61,000.00 

237 Prokarbazin kaps 50 mg 600 481.85 289,110.00 

238 l-asparaginasa amp 10 000 ij 300 7443.79 2,233,137.00 

239 Penicilamin kaps. 250 mg 120 58.32 6,998.40 

240 Tiopental amp 0.5 g 800 157.8 126,240.00 

241 Lidokain aerosol 10% , 80 g 40 1576.8 63,072.00 

242 Fenitoin  inj. 250 mg 50 2000 100,000.00 

243 Neostigmin inj. 2,5 mg 2500 32.03 80,075.00 

244 Acetazolamid tbl. 250 mg 120 23.76 2,851.20 

245 Atropin kapi 1%, 10 ml 5 110 550.00 

246 Atropin kapi 0.5%, 10 ml 5 90 450.00 

247 Naloxon inj. 0.4 mg 80 192.3 15,384.00 

248 Deferoksamin inj. 0.5 g 330 1990 656,700.00 

249 Mesna inj. 400 mg 1500 459 688,500.00 

250 Diazoksid kaps. 25 mg 30 118 3,540.00 
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  Lekovi van liste:     

          

  R.b. 

partije  
Naziv leka 

Farmaceutski oblik i 

jačina 
Količina 

Jedinična 

Cena 
Ukupno 

251 Glikopironijum  inj. 200 mcg/ml, 3 ml 20 1,000.00 20,000.00 

252 Nistatin 

rastvor 100.000 IJ/ml, 24 

ml 360 77.84 28,022.40 

253 Nistatin tbl. 500.000 IJ 30 5.73 171.90 

254 Medicinski ugalj rastvor 250 ml 10 7,752.89 77,528.90 

255 Vitamin B6 tbl. 20 mg 100 3.00 300.00 

256 

Kalcijum fosfat (natrijum 

fosfat+kalcijum hlorid) 

zasićeni rastvor, 15+15 

ml 1500 177.00 265,500.00 

257 Kalcijum tbl. sumece 0,5 g 200 40.00 8,000.00 

258 Kalijum hlorid prašak 1 g 2000 5.00 10,000.00 

259 

Koncentrovani gel protiv 

mukositisa gel 15 ml 525 5.49 2,882.25 

260 Levokarnitin rastvor  1 g/10 ml 200 432.00 86,400.00 

261 Levokarnitin inj. 1 g/ 5 ml 45 670.00 30,150.00 

262 Acetilsalicilna kiselina tbl. 300 mg 20 3.50 70.00 

263 Koagulacioni faktor XIII inj. 250 ij 12 21,500.00 258,000.00 

264 Natrijum glicerofosfat rastvor 20 ml 300 688.30 206,490.00 

266 Levosimendan inj. 12,5 mg 10 99,000.00 990,000.00 

267 Ibuprofen inj. 20 mg 10 20,000.00 200,000.00 

268 Propranolol inj. 1 mg/ml 10 1,000.00 10,000.00 

269 Labetalol  inj. 5 mg/ml 20 1,000.00 20,000.00 

270 Nistatin  ung 20 gr 20 150.31 3,006.20 

271 Oktenidin rastvor, 1 l 145 3,240.00 469,800.00 

272 Oktenidin rastvor, 0.25 l 60 1,241.50 74,490.00 
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273 

Deproteinizovani 

hemodijalizat teleće krvi gel 10%, 20 g 80 560.70 44,856.00 

274 Estriol krem 0,1%, 15 g 3 588.20 1,764.60 

275 Linestrenol tbl  5 mg 150 10.92 1,638.00 

276 Kolistin inj. 1 000 000 ij 600 474.00 284,400.00 

277 l-asparaginasa (Erwinia) inj. 10 000ij 10 50,000.00 500,000.00 

278 Topotekan inj. 1 mg 50 9,954.80 497,740.00 

279 Dantrolen inj. 20 mg 10 5,000.00 50,000.00 

280 Lidokain gel 2%, 30 g 400 175.00 70,000.00 

281 Lidokain, hlorheksidin gel (20+0.5) mg, 12.5 g 500 100.00 50,000.00 

282 Paracetamol supp 80 mg 1500 15.50 23,250.00 

283 Paracetamol supp. 150 mg 6600 16.40 108,240.00 

284 Levetiracetam  inj. 500 mg/5ml 50 1,600.00 80,000.00 

285 Lorazepam inj. 4 mg/ml 50 100.00 5,000.00 

286 Permetrin šampon, 50 ml 29 195.50 5,669.50 

287 Tropikamid kapi 1%, 10 ml 120 553.60 66,432.00 

288 Oksibuprokain hlorid kapi 0.4%,10 ml 10 318.50 3,185.00 

289 Pralidoksim inj. 200 mg 30 600.00 18,000.00 

290 Metiltioninijum hlorid inj. 100 mg 10 499.91 4,999.10 

291 Acetilcistein inj. 300 mg 200 68.70 13,740.00 

292 Sevelamer tbl. 800 mg 180 103.60 18,648.00 
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R.b. 

partije 
Naziv leka 

Farmaceutski oblik i 

jačina 
Količina 

Jedinična 

Cena 
Ukupno 

293 Tiotepa inj. 15 mg 250 23,900.00      5,975,000.00      

294 Treosulfan inj. 1 g 100 17,300.00      1,730,000.00      

295 Urokinaza inj. 10000ij 10 5,940.00      59,400.00      

296 Defibrotid inj. 200 mg/2.5 ml 150 29,700.00      4,455,000.00      

297 Klofarabin inj. 20 mg 10 198,000.00      1,980,000.00      
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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) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

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, решење 

Министарства здравља 

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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (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. 
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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;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
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; 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: решење Министарства здравља. Дозвола мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 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.  
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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.   

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. 

 

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 сертификати могу бити на енглеском или немачком језику. 

Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је 

дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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 –  Лекови, ЈН бр. 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.03.2014.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. 

3.ПАРТИЈЕ 

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

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

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 
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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: 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 –  Лекова ЈН бр. 3/2014 - 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. 
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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. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

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

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 60 или више дана од дана испоруке, на основу документа, који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара . 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара) 

РОК ИСПОРУКЕ: Сукцесивно, у року од 24h  од захтева наручиоца 

Место: апотека Института  

9.3. Захтев у погледу рока 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. 

 

9.4. РОК ТРАЈАЊА ЛЕКА: Рок трајања лекова је годину и по дана. Од овог захтева се изузимају лекови чији је произвођачки декларисан рок  две године и краћи, 

у овом случају рок трајања лекова је годину дана, а од овог захтева се изузимају лекови који се не задржавају на лагеру апотеке, него се набављају и издају хитним 

поступком за одређеног пацијента (биолошки лекови) прихватамо и рок трајања од  3 – 6 месеци. 
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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. 

Образац структуре цена понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. . 

Уколико се ради о лековимa, за којe цену одређује надлежни орган у Републици Србији, цена лекова који су предмет јавне набавке се може мењати само по 

одлуци надлежног органа у РС. Наручилац дозвољава промену цене из објективних разлога: 

 

1.За регистроване лекове цена ће се мењати у складу са процентуалним повећањем или смањењем цена на основу Одлуке Владе РС о највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој медицини, због чега се мења ценовник РФЗО-а, а на основу  Правилника (РФЗО-а) о листи лекова који се прописују и издају на терет средства 

обавезног здр.осигурања; 

 

2.За нерегистроване лекове цена ће се мењати у складу са повећањем или смањењем средњег курса евра само уколико промена буде већа од 5%.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92. и 93. Закона о јавним набавкама.  

Понуђач је обавезан да понуди искључиво једну цену за понуђени материјал. 

Све друго сматраће се понудом са варијантама. 

 

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

ПОНУЂАЧА  Средства финансијског обезбеђења 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

1. Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност 

понуде мора да траје док траје рок важности понуде и мора бити безусловна, неопозива и наплатива на први позив, без приговора. 

2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла. 

       3.    Понуђачи чија је укупна вредност понуде без ПДВ-а до 150.000,00 уместо банкарске гаранције за озбиљност понуде, као и писма о  

              намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла,  могу да доставе 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.   
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Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 8 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу као средство 

финансијског обезбеђења Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора трајати 30 дана дуже од истека рока важности уговора 

у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. 

Понуђачи чија је уговорена вредност до 150.000,00 динара без ПДВ-а, могу да доставе меницу за добро извршење посла, и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије., уместо банкарске гаранције. 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 уговора 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 8 

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 e-mail-oм: majkaidetefin@ptt.rs 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 понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. 3/2014. 

mailto:majkaidetefin@ptt.rs
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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.  

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 је потребно да уносе захтеване податке- цене у табелу у електронском 

облику и доставе наручиоцу, поред понуде у писаној /штампаној/ форми.  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. Наручилац посебно 

напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне документације.  

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. 
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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 „Најнижа понуђена цена“.  

17. 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, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који који је пре доставио понуду на 

Архиви наручиоца.  

18. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

(Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 

 19. 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.  

 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

2 дана од дана пријема захтева.Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 

назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 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 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из 

записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН   Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  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. 3/2014- Лекова , 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  
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2) ПОНУЂАЧ 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 

 

 

                                                                     М.П.                             Потпис овлашћеног лица 
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3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    који    

ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    који    

ће    извршити подизвођач: 
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 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:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
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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) Oбразац понуде  

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   и финансијска понуда 

Red.br. 

Partije 
Naziv leka 

Farmaceutski oblik 

i jačina-jed.mere 
Količina 

Cena po 

jedinici 

mere bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDv-a 

Rešenje 

ALIMS 
Proizvođač Napomena 

1 Mikonazol gel 2% 300 

  

      

2 Omeprazol kaps. 20 mg 1275 

  

      

3 Pantoprazol tbl 20 mg 6160 

  

      

4 Pantoprazol tbl 40 mg 6608 

  

      

5 Esomeprazol tbl 20 mg 1981 

  

      

6 Butilskopolamin inj. 20 mg 120 

  

      

7 Metoklopramid tbl 10 mg 30 

  

      

8 Ondansetron tbl 4 mg 1400 

  

      

9 Ondansetron tbl 8 mg 330 

  

      

10 Ursodeoksiholna kiselina kaps. 250 mg 7000 

  

      

11 Laktuloza sirup 67%, 500 ml 110 

  

      

12 Makrogol 4000 prasak 64g 220 

  

      

13 Mesalazin tbl. 500 mg 2500 

  

      

14 Amilaza, lipaza, proteaza 

kaps. 25 000 ij (300 

mg) 2000 

  

      

15 

Insulin brzodelujuci 

humani karp 100 ij/ml,3 ml 150 

  

      

16 Insulin lispro karp 100 ij/ml,3 ml 40 
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17 

Insulin aspart/protamin 

insulin aspart 

pen 30/70 100 ij/ml, 3 

ml 30 

  

      

18 Insulin aspart inj. 100 ij/ml, 10 ml 10 

  

      

19 Insulin aspart pen 100 ij/ml , 3 ml 200 

  

      

20 Insulin glulizin pen 100ij/ml, 3 ml 180 

  

      

21 

Insulin srednje dugo-

delujuci humani karp 100 ij/ml,3 ml 120 

  

      

22 

Insulin lispro/protaminska 

suspenzija 

karp 100 ij/ml,3 ml 

(50/50) 30 

  

      

23 Insulin glargin pen 100 ij/ml, 3 ml 250 

  

      

24 Insulin detemir pen 100 ij/ml, 3 ml 150 

  

      

25 Metformin tbl 500 mg 30 

  

      

26 Alfakalcidol kaps 0.25 mcg 2200 

  

      

27 Kalcitriol kaps. 0,25 mcg 100 

  

      

28 Holekalciferol kapi 10 ml , 20000ij/ml 110 

  

      

29 Vitamin B1 inj. 100 mg 150 

  

      

30 Vitamin C inj. 500 mg 250 

  

      

31 Vitamin B6 inj. 50 mg 200 

  

      

32 

Vitamini liposolubilni za 

TPI sol 10 ml 300 

  

      

33 Kalcijum glukonat inj. 1g/10 ml 600 

  

      

34 Kalcijum karbonat tbl 1 gr 1000 

  

      

35 Varfarin tbl. 5 mg 120 

  

      

36 Acenokumarol tbl. 4 mg 120 

  

      

37 Klopidogrel tbl. 75 mg 200 

  

      

38 Traneksaminska kiselina inj. 500 mg 440 
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39 Gvozdje proteinsukcinat 

sirup 40 mg/15 ml, 150 

ml 7 

  

      

40 

Gvoozdje-maltozni 

kompleks tbl 100 mg 750 

  

      

41 

Gvoozdje-maltozni 

kompleks 

sirup 50 mg/5 ml, 100 

ml 60 

  

      

42 

Vitamin B12 

(hidroksikob) amp 2.5 mg 10 

  

      

43 Folna kiselina tbl. 5 mg 5500 

  

      

44 Darbepoetin alfa inj. 20 mcg 20 

  

      

45 Kalijum hlorid  inf. 7.4%, 20 ml 10000 

  

      

46 Natrijum bikarbonat  inf. 8.4%, 100 ml 2420 

  

      

47 

Vitamini hidrosolubilni za 

TPI sol 10 ml 300 

  

      

48 Digoksin inj. 0.25 mg 444 

  

      

49 Digoksin tbl 0.25 mg 200 

  

      

50 Lidokain inj. 40mg/2ml 5500 

  

      

51 Propafenon tbl. 150 mg 50 

  

      

52 Amjodaron inj. 150 mg /3 ml 80 

  

      

53 Amjodaron tbl. 200 mg 180 

  

      

54 Nitroglicerin inj. 5 mg 150 

  

      

55 Metildopa tbl 250 mg 260 

  

      

56 Doksazosin tbl. 1 mg 60 

  

      

57 Urapidil inf. 50 mg 4 

  

      

58 Hidrohlorotiazid  tbl 25 mg 60 

  

      

59 Furosemid inj. 20 mg 5000 

  

      

60 Furosemid tbl 40 mg 660 

  

      

61 Spironolakton tbl 25 mg 2200 
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62 Spironolakton tbl. 100 mg 90 

  

      

63 Hidrohlorotiazid, amilorid tbl (50+5) mg 800 

  

      

64 Propranolol tbl 40 mg 1000 

  

      

65 Sotalol tbl. 80 mg 60 

  

      

66 Metoprolol inj. 5 mg 30 

  

      

67 Metoprolol tbl. 50 mg 50 

  

      

68 Karvedilol tbl. 12,5 mg 160 

  

      

69 Amlodipin tbl 5 mg 200 

  

      

70 Nifedipin tbl 20 mg 600 

  

      

71 Verapamil drag 40 mg 60 

  

      

72 Kaptropril tbl 12.5 mg 1000 

  

      

73 Enalapril tbl 10 mg 2700 

  

      

74 Losartan tbl. 50 mg 30 

  

      

75 Valsartan tbl. 80 mg 30 

  

      

76 Mikonazol krem 30 gr 2% 80 

  

      

77 Fusidinska kiselina mast 2% , 10 g 220 

  

      

78 Bacitracin, neomicin mast, 5 g 700 

  

      

79 Gentamicin mast, 15 g 800 

  

      

80 Sulfadiazin srebro mast, 50 g 220 

  

      

81 Aciklovir krem 5%,  5 g 5 

  

      

82 Hidrocortizon mast 2.5%, 5 g 2 

  

      

83 Fluocinolonacetonid mast, 15 g 20 

  

      

84 Fluocinolonacetonid krem 15 g 10 

  

      

85 Fusidinska kiselina gaza 10 x 10 1000 

  

      

86 

Nistatin, neomicin, 

polimiksin B 

vag. (100000 i.j.) 

+ 35000 i.j. + 35000 i.j. 240 
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87 Metilergometrin sol 10 ml 7 

  

      

88 Metilergometrin amp 0.2 mg 50 

  

      

89 Fenoterol inj. 0.5 mg 10 

  

      

90 

Etinilestradiol,levonorgest

rel tbl 0,03+0,15 mg 63 

  

      

91 Hidroksiprogesteron amp 250 mg 320 

  

      

92 Progesteron kaps. 100 mg 200 

  

      

93 Horiogonadotropin inj. 5000 ij 20 

  

      

94 Horiogonadotropin inj. 1500 ij 24 

  

      

95 Dezmopresin tbl. 0,2 mg 20 

  

      

96 Desmopresin sprej 10 mcg, 50 doza 1 

  

      

97 Oksitocin inj. 10 IJ 40 

  

      

98 Deksametazon inj. 4 mg 5000 

  

      

99 Deksametazon tbl. 0.5 mg 15000 

  

      

100 Prednizon tbl 20 mg 7700 

  

      

101 Hidrokortizon inj. 100 mg 500 

  

      

102 Levotiroksin tbl 25 mcg 50 

  

      

103 Levotiroksin tbl 100 mcg 150 

  

      

104 Tiamazol tbl 20 mg 20 

  

      

105 Glukagon inj. 1 mg 30 

  

      

106 Doksiciklin kaps. 100 mg 1000 

  

      

107 Ampicilin inj. 1 g 4000 

  

      

108 Amoksicilin kaps. 500 mg 5440 

  

      

109 Amoksicilin kaps. 250 mg 960 

  

      

110 Amoksicilin 

sirup 250 mg/5ml, 100 

ml 360 

  

      

111 Penicilin V tbl 1.2 mij 300 
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112 Penicilin V 

sirup 300000ij/5 ml, 

150 ml 10 

  

      

113 Ampicilin, sulbaktam inj. 1500 mg 100 

  

      

114 Amoksicilin, klavulanat tbl (500 +125) mg 1500 

  

      

115 Amoksicilin, klavulanat 

sirup 312 mg/5ml, 100 

ml 90 

  

      

116 Amoksicilin, klavulanat inj. 1.2 g 40 

  

      

117 Amoksicilin, klavulanat 

sirup 156 mg/5ml, 100 

ml 40 

  

      

118 Cefaleksin kaps. 500 mg 32000 

  

      

119 Cefaleksin kaps. 250 mg 3600 

  

      

120 Cefaleksin 

sirup 250mg/5ml, 100 

ml 920 

  

      

121 Cefprozil 

sirup 250 mg/5ml, 60 

ml 300 

  

      

122 Cefprozil tbl. 500 mg 500 

  

      

123 Cefotaksim inj. 1 g 7500 

  

      

124 Cefiksim  

sirup 100 mg/5ml, 100 

ml 440 

  

      

125 Cefiksim tbl 400 mg 1000 

  

      

126 Cefepim inj. 1 g 4400 

  

      

127 Kotrimoksazol 

sirup 240 mg/5ml, 100 

ml 400 

  

      

128 Kotrimoksazol tbl 480 mg 4400 

  

      

129 Eritromicin 

sirup 250 mg/5ml,100 

ml 80 

  

      

130 Eritromicin tbl 250 mg 4400 

  

      

131 Klaritromicin tbl. 250 mg 440 

  

      

132 Klaritromicin 

sirup 125 mg/5ml, 60 

ml 40 

  

      

133 Azitromicin kaps. 250 mg 3900 

  

      



42 

 

134 Azitromicin 

sirup 20 ml (200 

mg/5ml) 320 

  

      

135 Azitromicin inf. 500 mg 60 

  

      

136 Ciprofloksacin tbl. 500 mg 660 

  

      

137 Ciprofloksacin tbl 250 mg 1600 

  

      

138 Ketokonazol tbl. 200 mg 20 

  

      

139 Fluconazol tbl 50 mg 6440 

  

      

140 Itrakonazol kaps. 100 mg 400 

  

      

141 Aciklovir tbl 200 mg 7150 

  

      

142 

Imunoglobulin humani 

anti D 300mcg/ml 180 

  

      

143 

Antitimocitni 

imunoglobulin inf. 100 mg 70 

  

      

144 Mikofenolat mofetil kaps 250 mg 300 

  

      

145 Ciklosporin 

rastvor 50 ml, 100 

mg/ml 20 

  

      

146 Ciklosporin kaps. 50 mg 300 

  

      

147 Azatioprin tbl  50 mg 500 

  

      

148 Metotreksat tbl 2.5 mg 600 

  

      

149 Diklofenak supp 50 mg 1700 

  

      

150 Ibuprofen 

sirup 100 mg / 5 ml, 

100 ml 1700 

  

      

151 Ibuprofen tbl. 400 mg 6600 

  

      

152 Naproksen^ tbl 375 mg 1000 

  

      

153 Sukcinilholin inj. 100 mg 1300 

  

      

154 Pankuronijum inj. 4 mg 1000 

  

      

155 Vekuronijum bromid inj. 4 mg 2000 

  

      

156 Cisatrakurijum inj. 2 mg, 5 ml 2000 

  

      

157 Alopurinol tbl 100 mg 4400 
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158 Alfentanil amp 0.5 mg 350 

  

      

159 Sufentanil amp 0.05 mg/ml 10 

  

      

160 Remifentanil amp 2 mg 10 

  

      

161 Etomidat amp 20 mg 10 

  

      

162 Propofol^^ amp 10 mg/ml (20 ml) 2000 

  

      

163 Bupivakain amp 0.5 %, 20 ml 50 

  

      

164 Bupivakain, glukoza inj. 0,5%, 4 ml 50 

  

      

165 Levobupivakain inj. 50 mg 250 

  

      

166 Lidokain, adrenalin amp 2 ml 250 

  

      

167 Morfin hlorid inj. 20 mg 500 

  

      

168 Morfin sulfat rastvor 10mg/5 ml 120 

  

      

169 Tramadol inj. 100 mg 10 

  

      

170 Tramadol kaps. 50 mg 20 

  

      

171 Tramadol inj. 50 mg 100 

  

      

172 Paracetamol inf. 1 g 1000 

  

      

173 Paracetamol 

sirup 120mg/ml, 125 

ml 1100 

  

      

174 Metamizol^^^ inj. 2.5 gr 500 

  

      

175 Fenobarbiton inj. 220 mg 500 

  

      

176 Fenobarbiton tbl. 100 mg 1800 

  

      

177 Fenobarbiton tbl. 15 mg 900 

  

      

178 Etosusimid 

sirup 250 mg/5 ml, 200 

ml 2 

  

      

179 Klonazepam tbl 2 mg 600 

  

      

180 Karbamazepin 

sirup 100mg/5ml, 250 

ml 15 

  

      

181 Karbamazepin tbl 200 mg 150 

  

      

182 Valproat Na sir 150 ml 5.746 gr 20 
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183 Valproat Na tbl (333+145) mg 120 

  

      

184 Valproinska kiselina inj. 400 mg/4ml 20 

  

      

185 Lamotrigin tbl. 25 mg 120 

  

      

186 Lamotrigin tbl 50 mg 30 

  

      

187 Topiramat tbl 50 mg 120 

  

      

188 Topiramat tbl 25 mg 150 

  

      

189 Levetiracetam  

rastvor 100 mg/ml, 300 

ml 10 

  

      

190 Levetiracetam  tbl. 500 mg 180 

  

      

191 Haloperidol  tbl. 2 mg 75 

  

      

192 Olanzapin tbl. 5 mg 100 

  

      

193 Diazepam klizme  5 mg 1000 

  

      

194 Diazepam tbl 5 mg 900 

  

      

195 Alprazolam tbl. 0,25 mg 120 

  

      

196 Nitrazepam tbl 5 mg 10 

  

      

197 Midazolam tbl 15 mg 150 

  

      

198 Sertralin kaps 50 mg 30 

  

      

199 Mebendazol 

sirup 100 mg/5ml, 30 

ml 30 

  

      

200 Salbutamol 

sprej (200 doza / 0.1 

mg) 65 

  

      

201 Salbutamol 

rastvor (5 mg/ml), 10 

ml 40 

  

      

202 

Fenoterol, ipratropijum 

bromid 

sprej (200 doza ), 

(0,05+0,02)mg/dozi 80 

  

      

203 

Fenoterol, ipratropijum 

bromid 

kapi (0,5+0,25) mg/ml, 

20 ml 900 

  

      

204 Budesonid respule 0,5 mg/ml, 2 ml 1000 

  

      

205 Budesonid 

respule 0,25 mg/ml, 2 

ml 300 
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206 Salbutamol 

sirup 2 mg /5 ml, 200 

ml 5 

  

      

207 Teofilin kaps. 125 mg 800 

  

      

208 Teofilin kaps. 250 mg 120 

  

      

209 Hlorpiramin inj. 20 mg 150 

  

      

210 Loratadin sirup 5mg/5ml, 120 ml 210 

  

      

211 Hloramfenikol mast 1%, 5 g 2500 

  

      

212 Gentamicin kapi 0.3%, 10 ml 110 

  

      

213 Deksametazon, neomicin kapi 0.6%, 5 ml 220 

  

      

214 Hidrokortizon mast 1%, 5 g 20 

  

      

215 Protamin sulfat inj. 50 mg 240 

  

      

216 Flumazenil inj. 0.5mg 50 

  

      

217 Tuberkulin inj. 2,5 ml 15 

  

      

218 Pamidronat inj. 30 mg 50 

  

      

        

  

      

        

  

      

219 Atropin sulfat amp 1 mg 6000 

  

      

220 Magnezijum sulfat infuzija 20%, 100 ml 80 

  

      

221 Glukoza  inf. 50%, 100 ml 3000 

  

      

222 Noradrenalin inj. 8 mg/4ml 20 

  

      

223 Adrenalin inj. 1 mg 4000 

  

      

224 Alprostadil inj 0.5 mg 50 

  

      

225 Nitroprusid natrijum inj. 50 mg 300 

  

      

226 Tetrakosaktid inj. 0.25 mg 80 

  

      

227 Desmopresin inj. 20 mcg 10 

  

      

228 Gonadorelin inj. 100 mcg 70 

  

      

229 Hidrokortizon tbl. 10 mg 400 
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230 Hloramfenikol inj. 1 g 1000 

  

      

231 Penicilin G inj. 1.000.000 IJ 300 

  

      

232 Kloksacilin inj. 500 mg 3600 

  

      

233 Amfotericin B-lipo inf. 50 mg 410 

  

      

234 Tiogvanin  tbl 40 mg 900 

  

      

235 Daktinomicin amp 0.5 mg 110 

  

      

236 Mitoksantron amp 10 mg 10 

  

      

237 Prokarbazin kaps 50 mg 600 

  

      

238 l-asparaginasa amp 10 000 ij 300 

  

      

239 Penicilamin kaps. 250 mg 120 

  

      

240 Tiopental amp 0.5 g 800 

  

      

241 Lidokain aerosol 10% , 80 g 40 

  

      

242 Fenitoin  inj. 250 mg 50 

  

      

243 Neostigmin inj. 2,5 mg 2500 

  

      

244 Acetazolamid tbl. 250 mg 120 

  

      

245 Atropin kapi 1%, 10 ml 5 

  

      

246 Atropin kapi 0.5%, 10 ml 5 

  

      

247 Naloxon inj. 0.4 mg 80 

  

      

248 Deferoksamin inj. 0.5 g 330 

  

      

249 Mesna inj. 400 mg 1500 

  

      

250 Diazoksid kaps. 25 mg 30 
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  Lekovi van liste:     

             

     

R.b. 

Partije 
Naziv leka 

Farmaceutski oblik 

i jačina-jed.mere 
Količina 

Cena po 

jedinici 

mere bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDv-a 

Rešenje 

ALIMS 
Proizvođač Napomena 

251 Glikopironijum  inj. 200 mcg/ml, 3 ml 20 

  

      

252 Nistatin 

rastvor 100.000 IJ/ml, 

24 ml 360 

  

      

253 Nistatin tbl. 500.000 IJ 30 

  

      

254 Medicinski ugalj rastvor 250 ml 10 

  

      

255 Vitamin B6 tbl. 20 mg 100 

  

      

256 

Kalcijum fosfat (natrijum 

fosfat+kalcijum hlorid) 

zasićeni rastvor, 15+15 

ml 1500 

  

      

257 Kalcijum tbl. sumece 0,5 g 200 

  

      

258 Kalijum hlorid prašak 1 g 2000 

  

      

259 

Koncentrovani gel protiv 

mukositisa gel 15 ml 525 

  

      

260 Levokarnitin rastvor  1 g/10 ml 200 

  

      

261 Levokarnitin inj. 1 g/ 5 ml 45 

  

      

262 Acetilsalicilna kiselina tbl. 300 mg 20 

  

      

263 Koagulacioni faktor XIII inj. 250 ij 12 

  

      

264 Natrijum glicerofosfat rastvor 20 ml 300 

  

      

266 Levosimendan inj. 12,5 mg 10 

  

      

267 Ibuprofen inj. 20 mg 10 

  

      

268 Propranolol inj. 1 mg/ml 10 

  

      

269 Labetalol  inj. 5 mg/ml 20 

  

      

270 Nistatin  ung 20 gr 20 
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271 Oktenidin rastvor, 1 l 145 

  

      

272 Oktenidin rastvor, 0.25 l 60 

  

      

273 

Deproteinizovani 

hemodijalizat teleće krvi gel 10%, 20 g 80 

  

      

274 Estriol krem 0,1%, 15 g 3 

  

      

275 Linestrenol tbl  5 mg 150 

  

      

276 Kolistin inj. 1 000 000 ij 600 

  

      

277 l-asparaginasa (Erwinia) inj. 10 000ij 10 

  

      

278 Topotekan inj. 1 mg 50 

  

      

279 Dantrolen inj. 20 mg 10 

  

      

280 Lidokain gel 2%, 30 g 400 

  

      

281 Lidokain, hlorheksidin gel (20+0.5) mg, 12.5 g 500 

  

      

282 Paracetamol supp 80 mg 1500 

  

      

283 Paracetamol supp. 150 mg 6600 

  

      

284 Levetiracetam  inj. 500 mg/5ml 50 

  

      

285 Lorazepam inj. 4 mg/ml 50 

  

      

286 Permetrin šampon, 50 ml 29 

  

      

287 Tropikamid kapi 1%, 10 ml 120 

  

      

288 Oksibuprokain hlorid kapi 0.4%,10 ml 10 

  

      

289 Pralidoksim inj. 200 mg 30 

  

      

290 Metiltioninijum hlorid inj. 100 mg 10 

  

      

291 Acetilcistein inj. 300 mg 200 

  

      

292 Sevelamer tbl. 800 mg 180 
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R.br. 

partije 
Naziv leka 

Farmaceutski oblik 

i jačina-jed.mere 
Količina 

Cena po 

jedinici 

mere bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena bez 

PDv-a 

Rešenje 

ALIMS 
Proizvođač Napomena 

293 Tiotepa inj. 15 mg 250 
  

      

294 Treosulfan inj. 1 g 100 
  

      

295 Urokinaza inj. 10000ij 10 
  

      

296 Defibrotid inj. 200 mg/2.5 ml 150 
  

      

297 Klofarabin inj. 20 mg 10 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Укупна  цена без ПДВ-а: 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Рок важења понуде: 
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Рок испоруке: 

 

Место испоруке: 

 

РОК ТРАЈАЊА ЛЕКА: 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Образац бр. VII 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Понуђач уписује понуђену јединичну и укупну цену без обрачунатог ПДВ-а у обрасцу понуде, а у обрасцу структуре цена јединичну и  укупну цену са и без 

обрачунатог ПДВ-а.  

 

 

Приказати структуру цене за сваку партију / умножити овај образац у онолико примерака колико је за то потребно/. 

Понуђач може формирати свој образац структуре цене под условом да он  садржи све параметре из задатог обрасца из конкурсне документације. 

           ПОНУЂАЧ 

 

 

  

                                                                               (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 

Ред.бр 

партије 
ОПИС 

 

Јединична 

цена без ПДВ-

а 

Jeдинична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Посебно исказани трошкови 

који чине 

 цену/царина,превоз и сл./ 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

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

У Г О В О Р   О  К У П О П Р О Д А Ј И 

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

________________________________________________________________________________________________  са седиштем у ___________________________, 

улица____________________________________________________, 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,  кога заступа в.д. директора проф.др Радован Богдановић (у даљем тексту: купац), 

Основ уговора: 

ЈН.  Број: 3/2014 

Број и датум одлуке о додели уговора:____________________________________________________________________  /НЕ ПОПУЊАВАТИ/  

Понуда изабраног понуђача бр. ________________________________________________________ од____________________________________________________ 

 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја Лекова по основу ЈН бр. 3/2014, за партије: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________        

Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штета, за ону количину робе за коју до истека уговора Купац не затражи испоруку, осим уколико 

Продавац до истека уговора не изјави да уговорени услови остају на снази за ту количину робе и након истека уговора, а до одређеног датума или до 

наручивања преостале количине. 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде број ______________ по јавном позиву која је саставни део уговора.          

              Вредност набавке ____________________________________ дин без ПДВ-а,_____________________________________________ дин са ПДВ-ом. 
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Наручилац дозвољава промену цене из објективних разлога: 

1. За регистроване лекове цена ће се мењати у складу са процентуалним повећањем или смањењем цена на основу Одлуке Владе РС о највишим ценама 

лекова за употребу у хуманој медицини, због чега се мења ценовник РФЗО-а, а на основу  Правилника (РФЗО-а) о листи лекова који се прописују и издају 

на терет средства обавезног здр.осигурања; 

2. За нерегистроване лекове цена ће се мењати у складу са повећањем или смањењем средњег курса евра само уколико промена буде већа од 5%.  

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом која је саставни део Уговора и приливом средстава из буџета. 

4. РОК ИСПОРУКЕ  

4.1. Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету F-co магацин апотеке купца. 

4.2. Продавац се обавезује да ће робу испоручивати по динамици коју договори са овлашћеним представником купца. 

4.3. За сваки дан задоцњења у испоруци робе, продавац ће купцу платити 0,5% уговорене цене из горњег члана 2., али не више од 5%.  

5. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ  

5.1. Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 

 - важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца и достављеним   

   узорцима производа, уколико су достављени; 

- квалитету у врсти производа произвођача који је наведен у понуди. 

5.1. 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. 

5.2. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе иду на терет продавца. 

5.3. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину купца у присуству представника продавца. 

5.4. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писменој форми и достављена продавцу у року 48 

(четрдесетосам) часова. 

5.5. Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, продавац је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана. 

5.6. 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        Средства финансијског обезбеђења доставља продавац приликом закључења уговора: 

Продавац се обавезује да најкасније у року од 8 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 

уговорене вредности, која је неопозива, безусловна, на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за извршење 

уговорне обавезе. Банкарска гаранција за добро извршење посла треба да гласи на  Купца.  

Односно продавац чија је вредност уговора до 150.000,00 динара без ПДВ-а се може уместо банкарске гаранције 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. 



54 

 

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, експозија, 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 потпуности и благовремено извршила. 

9.2. Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 10 (десет) дана од дана достављања писменог отказа. 

10. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

10.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику. 

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

11.1.       Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје средстава обезбеђења поменутог горњим чланом 6. 

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку страну. 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

     Купац:                                                                                       Продавац: 

Институт за здравствену заштиту                                                                                                                                                  ____________________________ 

мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“                                                                                                                                    ____________________________ 

_______________________________                                                                                                                                                Подизвођач/ Учесник у заједничкој 

В.д. директора проф. др Радован Богдановић                                                                                                                             понуди 

                                                                                                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                            (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце 
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IX 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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара Лекова, бр. 3/2014 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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XI 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  

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара Лекова бр. 3/2014, 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              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. 


