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1. OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. ЈН. 33/2013  

 

 

Назив и адреса наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“  ул. Радоја Дакића 6-8, 11070 

Нови Београд 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак,  

Предмет јавне набавке: добра, цитотоксични лекови,  

назив и ознака из општег речника набавки: 33600000, фармацеутски производи 

Набавка је обликована у тридесет и девет партија 

Поступак се спроводи ради закључења уговора. 

Koнатакт: служба за јавне набавке :3108-162,3108-250 
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2.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 
 

Р.бр. 

партије 

Назив Јед. 

мере 

Количи

на 

1 Ciklofosfamid inj.  500 mg kom 200 

2 Ciklofosfamid inj.1000 mg kom 10 

3 Ifosfamid inj. 1 g kom 200 

4 Metotreksat inj .50 mg kom 200 

5 Metotreksat inj.500 mg kom 500 

6 Metotreksat tbl. 2,5 mg kom 500 

7 Fludarabin inj. 50 mg kom 10 

8 Citarabin inj. 100 mg kom 300 

9 Citarabin inj. 500 mg kom 150 

10 Citarabin inj. 1 g kom 150 

11 Etopozid inf. 100 mg kom 300 

12 Vinblastin amp. 10mg     kom 100 

13 Vinkristin amp. 1mg         kom 350 

14 Doksorubicin inj. 10 mg kom 250 

15 Doksorubicin inj. 50 mg kom 120 

16 Epirubicin inj. 10 mg kom 10 

17 Epirubicin inj. 50 mg kom 10 

18 Mitoksantron inf. 10 mg kom 20 

19 Mitoksantron inf. 20 mg kom 5 

20 Bleomicin inj. 15 000 ij kom 60 

21 Cisplatin amp. 10 mg kom 60 

22 Cisplatin amp. 50 mg kom 40 

23 Karboplatin amp. 150 mg kom 100 
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 Filgrastim   

24 Filgrastim inj. 48 Mij kom 235 

 Folinska kiselina   

25 Ca-folinat inj. 30 mg kom 30 

26 Ca-folinat inj. 50 mg kom 150 

 Preparati protiv mukozitisa   

27 Koncentrovani gel protiv 

mukozitisa, 15 ml 

kesica 362 

28 Zasićeni rastvor kalcijum-

fosfata, 30 ml 

2x15 

ml 

1020 

 Citostatici sa D liste RZZO   

29 Mesna inj. 400 mg kom 900 

30 Daktinomicin amp. 0,5 mg kom 80 

31 Prokarbazin kaps. 50 mg kom 500 

32 Merkaptopurin tbl.50 mg kom 2000 

33 Dakarbazin inj. 100 mg kom 30 

34 Dakarbazin inj. 200 mg  60 

35 Tiogvanin tbl.40 mg kom 600 

 Citostatici neophodni za transplantaciju 

kostne srži 

 D lista   

36 Tiotepa inj. 15 mg kom 250 

37 Melfalan inj. 50 mg kom 60 

 Neregistrovani lekovi, van D 

liste 

  

38 Treosulfan inj. 1 g kom 200 

39 Busulfan inj. 60 mg kom 60 
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Рок испоруке добара: 24 сата од момента поруџбине, осим за нерегистроване лекове  који ће се испоручивати сукцесивно по договору са 

наручиоцем 

Место испоруке: магацин апотеке  наручиоца 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 

Ово је рок дефинисан у члану 90. Закона, а наручилац може одредити и дужи рок. 
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3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

ПОДНОШЕЊЕ И УСЛОВИ ПОНУДЕ  
 

Понуђачи подносе понуде на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, улица: Радоја Дакића 

бр. 6-8, 11 070 Нови Београд. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, која мора бити написана јасно и недвосмислено и у целини припремљена у складу са 

овим позивом и конкурсном документацијом. 

Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе: 

 -  образац понуде,  

 -  читко попуњене, потписане и оверене обрасце и изјаве из конкурсне     документације  

 -  читко попуњен, потписан и оверен модел уговора и 

 - достави доказе да као понуђач испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним  набавкама (осим лица које у 

складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама приложи одговарајући доказ да је уписано у регистар понуђача) и то: 

 

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

 

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)  у случају да 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 

2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 

дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
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7..Рок трајања лека / важи за нерегистроване лекове/у моменту сваке испоруке: најмање једна година – обавезно приложити оверену и 

потписану изјаву са назнаком серије која је тренутно доступна. 

 

1.3. 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. 

Напомена: 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог 

дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на 

који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем. 

1.4. 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. 

 

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 уверење 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 
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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: Дозвола Министарства здравља  

коју  понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Образац 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. 

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

 

7. Изјава о року важења лека  

 

Наручилац је дужан да приликом одређивања доказа којима се доказује испуњеност услова, води рачуна о трошковима прибављања тих 

доказа, односно да трошкови прибављања доказа не буду несразмерни процењеној вредности јавне набавке. 

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. 

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. 

Уколико  наручилац одлучи да затражи документацију на увид  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. 
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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. 
 

 

Наручилац задржава право да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне 

документације. 

 

 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 
 

Облик понуде 

 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину  тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се не оштете листови или печат. 

Понуђач подноси понуду, препорученом пошиљком или личном предајом на писарници Наручиоца, у запечаћеној коверти, тако да се 

приликом јавног отварања може проверити да ли је затворена онако како је предата.  

На коверти мора бити наведено: 

 

(коверта обележена на следећи начин): 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, улица: Радоја Дакића бр. 6-8, Нови Београд (архива) 

Понуда за јавну набавку цитотоксичних лекова 

број јавне набавке: 33/2013, 

са назнаком: ''НЕ ОТВАРАТИ'' 

На задњој страни коверте понуђач наводи пун назив и адресу и податке о контакт особи (име и презиме, телефон, факс). 
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним путем, у запечаћеној коверти, слањем 

препоручене пошиљке или личном предајом на писарници Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, 

ул. Радоја Дакића бр. 6-8, 11 070 Нови Београд,  са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ, ИЗМЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈН 33/2013“ или ако је 

у случају опозив понуде, на коверти стоји назнака „ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈН 33/2013“. 

На задњој страни коверте, и код измене, допуне или опозива понуде, понуђач наводи пун назив и адресу и податке о контакт особи (име 

и презиме, телефон, факс). 

 

Попуњавање образаца из конкурсне документације  

 

Приложени обрасци, изјаве и модел уговора, морају бити читко попуњени штампаним словима   на празним местима, потписани од 

стране овлашћеног лица и оверени печатом понуђача. 

Понуђач потписује и оверава изјаву о квалификацији, и у прилогу исте доставља одговарајуће доказе. 

Модел уговора, попуњен на одговарајућим празним местима, потписан од стране овлашћеног лица и оверен, парафиранa (печатом и 

потписом овлашћеног лица) свака страна уговора у доњем десном углу, чиме понуђач потврђује сагласност са свим елементима уговора 

и спремност да, у случају избора његове понуде као најповољније, потпише уговор идентичне садржине. 

 

САМОСТАЛНА ПОНУДА 
 

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

 

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 V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 

заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 4. ) 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. 

Напомена: 

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. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3.1. конкурсне документације, у 

складу са Упутством како се доказује испуњеност услова у складу са чл.80 ЗЈН. 

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. 

 

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. 

Напомена: 

Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга питања уређују наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи 

податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, 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. 

 

ВАЛУТА И ЦЕНА 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су  урачунати сви трошкови у вези испоруке предмета јавне набавке /транспорт, царина, и др. 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. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у обрасцу 

структуре цене. 
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РОК ПЛАЋАЊА 
 

Рок плаћања је одложено  60  дана или више /у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС бр.   119/2012)],  од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач, а којом је потврђена испорука 

добара. 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником 

изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у 

даљем току поступка. 

Цена као елемент критеријума неће се сматрати поверљивим податком. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail  адресу : 

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 интернетстраници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. 33/2013. 

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. 

 

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  
Понуда се сматра благовременом ако стигне на адресу наручиоца до датума назначеног у позиву за подношење понуда. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која не стигне на адресу наручиоца до датума, тј. ако пристигне након протека 

времена назначеног у позиву за подношење понуда. 

Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

mailto:majkaidetefin@ptt.rs
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ВАЖЕЊЕ ПОНУДА 

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као неприхватљива. 

 

ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 

Биће разматране само прихватљиве и одговарајуће понуде, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све 

захтеве из позива и конкурсне документације. 

Неприхватљиве, неодговарајуће и неблаговремене понуде се неће разматрати, већ ће бити одбијене. 

 

 

 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда ће бити обављено дана назначеног у позиву за подношење понуда уз присуство овлашћених представника 

понуђача у просторијама Наручиоца. 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за јавне набавке Наручиоца поднети пуномоћје 

за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

Записник о отварању понуда биће сачињен  у евентуалном присуству овлашћених представника понуђача, док ће остали понуђачи бити 

обавештени писаним путем, достављањем копије записника. 

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

 

 

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. 
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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 банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% 

из тачке 12. 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 банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ 
 

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

У случају постојања две или више понуда са једнаком понуђеном ценом најповољнија понуда бираће се по првенству предаје 

понуде на писарницу Инстутута. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Банкарскa гаранцију за добро извршење посла –  

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку закључења уговора, а најкасније до прве 

испоруке], преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив. Банкарска гаранција 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 [овај рок може бити најмање 5 дана дужи од истека 

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

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 

да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може 

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 

поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 
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ЗАШТИТА НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И УСЛОВИ РАДА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА 

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. 

 

ЈЕЗИК 
 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику. 

 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА 

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

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача, 

односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (чл. 148. - 159. Закона о јавним 

набавкама).  

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, електронском поштом на е-mail адресу: 

majkaidetefin@ptt.rs, факсом на број 011/2609-869  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. 

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. 
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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 износу 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. 
 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Уговор у поступку јавне набвке биће закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права (чл. 149. 

Закона о јавним набавкама) или пре истека рока од осам дана ако је поднета само једна понуда (чл. 112. Ст. 5. Закона о јавним 

набавкама). 

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове з аучешће у поступку јавне набавке, 

дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама: 

- Рок трајања лека (што се односи на нерегистроване лекове) у моменту сваке испоруке мора бити најмање једна година. 

Обавезно се прилаже оверена и потписана изјава са назнаком серије која је тренутно доступна.  

 

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 банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% 

из тачке 12. 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 банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
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4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

За јавну набавку цитотоксичних лекова 

 

Понуда    бр    ___________    од    _____________   за    јавну набавку бр.33/2013 

 

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-таИ):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено  за   потписивање уговора  

 

2) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a) 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: 
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2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    

који    ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Напомена: 

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

број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 

се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

4б) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив   учесника   у   заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
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2) Назив   учесника   у   заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив   учесника   у   заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

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

има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ФИНАНСИЈСКА ПОНУДА 

На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, набавке цитотоксичних лекова за 

потребе Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, дајемо следећу финансијску понуду која 

је сачињена према спецификацији наручиоца која је састaвни део ове понуде: 
 

Broj 

partije 

Naziv Jed. 

мere 

Količina Jedinična 

cena 

Jedinična 

cena sa PDV 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

uk.cena sa   

PDV-om 

Rešenje 

ALIMS-a  

Proizvodjač Posebne 

napomene 

1 Ciklofosfamid inj.  500 mg kom 200        

2 Ciklofosfamid inj.1000 mg kom 10        

3 Ifosfamid inj. 1 g kom 200        

4 Metotreksat inj .50 mg kom 200        

5 Metotreksat inj.500 mg kom 500        

6 Metotreksat tbl. 2,5 mg kom 500        

7 Fludarabin inj. 50 mg kom 10        

8 Citarabin inj. 100 mg kom 300        

9 Citarabin inj. 500 mg kom 150        

10 Citarabin inj. 1 g kom 150        

11 Etopozid inf. 100 mg kom 300        

12 Vinblastin amp. 10mg     kom 100        

13 Vinkristin amp. 1mg         kom 350        

14 Doksorubicin inj. 10 mg kom 250        

15 Doksorubicin inj. 50 mg kom 120        

16 Epirubicin inj. 10 mg kom 10        

17 Epirubicin inj. 50 mg kom 10        

18 Mitoksantron inf. 10 mg kom 20        

19 Mitoksantron inf. 20 mg kom 5        

20 Bleomicin inj. 15 000 ij kom 60        

21 Cisplatin amp. 10 mg kom 60        

22 Cisplatin amp. 50 mg kom 40        

23 Karboplatin amp. 150 mg kom 100        
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Red. 

Broj 

partije 

Naziv Jed. 

Mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

uk.cena sa   

PDV-om 

Rešenje 

ALIMS-a 

Proizvodjač Posebne 

napomene 

24 Filgrastim inj. 48 Mij kom 235        

           

 Folinska kiselina          

Red. 

Broj 

partije 

Naziv Jed. 

Mere 

Količina Jedinična 

cena 

Jedinična 

cena sa PDV 

Ukupna cena uk.cena sa   

PDV-om 

Rešenje 

ALIMS-a 

Proizvodjač Posebne 

napomene 

25 Ca-folinat inj. 30 mg kom 30        

26 Ca-folinat inj. 50 mg kom 150        

           

 Preparati protiv mukozitisa          

Red. 

Broj 

partije 

Naziv Jed. 

Mere 

Količina Jedinična 

cena 

Jedinična 

cena sa PDV 

Ukupna cena uk.cena sa   

PDV-om 

Rešenje 

ALIMS-a 

Proizvodjač Posebne 

napomene 

27 Koncentrovani gel protiv 

mukozitisa, 15 ml 

kesica 362        

28 Zasićeni rastvor kalcijum-

fosfata, 30 ml 

2x15 

ml 

1020        

           

 Citostatici sa D liste RZZO          

           

Red. 

Broj 

partije 

Naziv Jed. 

Mere 

Količina Jedinična 

cena 

Jedinična 

cena sa PDV 

Ukupna cena uk.cena sa   

PDV-om 

Rešenje 

ALIMS-a 

Proizvodjač Posebne 

napomene 

29 Mesna inj. 400 mg kom 900        

30 Daktinomicin amp. 0,5 mg kom 80        

31 Prokarbazin kaps. 50 mg kom 500        

32 Merkaptopurin tbl.50 mg kom 2000        

33 Dakarbazin inj. 100 mg kom 30        
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Укупна  цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  

Рок испоруке  

Место и начин испоруке  

 

 

 

34 Dakarbazin inj. 200 mg kom 60        

35 Tiogvanin tbl.40 mg kom 600        

           

 Citostatici neophodni za transplantaciju kostne srži        

 D lista          

Red. 

Broj 

partije 

Naziv Jed. 

Mere 

Količina Jedinična 

cena 

Jedinična 

cena sa PDV 

Ukupna cena uk.cena sa   

PDV-om 

Rešenje 

ALIMS-a 

Proizvodjač Posebne 

napomene 

36 Tiotepa inj. 15 mg kom 250        

37 Melfalan inj. 50 mg kom 60        

           

 Neregistrovani lekovi, van D 

liste 

         

Red. 

Broj 

partije 

Naziv Jed. 

Mere 

Količina Jedinična 

cena 

Jedinična 

cena sa PDV 

Ukupna cena uk.cena sa   

PDV-om 

Rešenje 

ALIMS-a 

Proizvodjač Posebne 

napomene 

38 Treosulfan inj. 1 g kom 200        

39 Busulfan inj. 60 mg kom 60        
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Напомена: 

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.  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 

посебно. 
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6. 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  цитотоксичних лекова , ЈН бр.33/2013,  поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум:  ___________________ 

  

                                                                                                                                     ПОНУЂАЧ: 

(потпис овлашћеног лица и печат) 

 

_______________________________________ 
 

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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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У  СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.3. ЗЈН  

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје понуде поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:  ___________________ 

 

                                                                                                                                     ПОНУЂАЧ: 

(потпис овлашћеног лица и печат) 

 

 

_____________________________________ 
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8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

Предмет Количи

на 

Јединична Јединична Укупна Укупна  

ЈН  цена без цена са цена без цена са  

  ПДВ-а ПДВ-ом ПДВ-а ПДВ-ом Остали 

трошкови  

1 2 3 4 5 (2x3) 6(2x4)  

Партија бр.       

       

       

       

 
Приказати структуру цене за сваку партију / умножити овај образац у потребан број примерака.Понуђач може формирати свој образац 

структуре цене под условом да он  садржи све параметре из задатог обрасца из конкурсне документације.Уколико образац понуде 

садржи све законом предвиђене елементе  сматраће се да је поуњен образац структуре цене. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

■ у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

■ у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

■ у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без 

ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 

без ПДВ-а. 

■ у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Место и датум:  ___________________ 

 

                                                                                                                                     ПОНУЂАЧ: 

(потпис овлашћеног лица и печат) 

 

 

____________________________________ 
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Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну колону 

„остали трошкови" у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац дозволи промену цене 

у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће 

трошкова материјала, рада, енергената).  
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9. ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН 33/2013 

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а сходно члану 5. став 1. тачка 2,  

подтачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажем 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу 

надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Место и датум:  ___________________ 

 

                                                                                                                   ПОНУЂАЧ: 

(потпис овлашћеног лица и печат) 

 

_____________________________________ 
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10.MOДЕЛ 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 тендерске документације, између: 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________  

(у даљем тексту продавац)  и  

 

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“,  Нови Београд, 

Радоја Дакића 6-8, кога заступа директор проф.др Радован Богдановић (у даљем тексту: купац) 

 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја цитотоксичних лекова на основу ЈН бр.33/2013, 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 бр.   ____________    по јавном позиву која је саставни део уговора.               

                                           

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

 

Наручилац дозвољава промену цене из објективних разлога: 
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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 средстава обавезног здр. Осигурања; 

2. За нерегистроване лекове цена ће се мењати у складу са повећењем 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 1., 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; 

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

5.2. 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. 

5.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, 

трошкови анализе иду на терет продавца. 

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

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. 
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6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

6.1. Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора без одлагања преда купцу неопозиву безусловну 

банкарску гаранцију, плативу на први позив без протеста, или једну (1) бланко меницу без протеста на износ од 10% 

вредности уговора (без урачунавања евентуалних попуста и бонификација) као обезбеђење за уредно извршење својих 

обавеза по овом уговору.          

 

    

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 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 цитостатских лекова 

 

11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

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

 

12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
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11.1 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје средстава обезбеђења 

поменутог горњим чланом 6. 

 

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

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

 

 

 

 

                                                                     УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

                                               1.   Институт за здравствену заштиту мајке и детета 

                  Србије „Др Вукан Чупић“  

                                                               _______________________________________________  

                 Проф. др Радован Богдановић 

 

    2.      Понуђач 

                    _____________________________________________ 

                    Директор  

 

             3.Подизвођач/Учесник у заједничкој понуди   
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11. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 33/2013   и процењене вредности 
Набавка цитотоксичних лекова, ознака из општег речника набавки: 33600000, за потребе Института за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ за 2013.годину 

 

Ред. 
Број 

партиј
е 

Назив Јед. 
Мере 

Количи
на 

Јединична 
цена 

1 Ciklofosfamid inj.  500 mg kom 200 378.60      

2 Ciklofosfamid inj.1000 mg kom 10 710.40      

3 Ifosfamid inj. 1 g kom 200 2,205.20      

4 Metotreksat inj .50 mg kom 200 361.16      

5 Metotreksat inj.500 mg kom 500 2,531.70      

6 Metotreksat tbl. 2,5 mg kom 500 14.40      

7 Fludarabin inj. 50 mg kom 10 7,225.60      

8 Citarabin inj. 100 mg kom 300 247.20      

9 Citarabin inj. 500 mg kom 150 1,211.10      

10 Citarabin inj. 1 g kom 150 2,150.00      

11 Etopozid inf. 100 mg kom 300 724.20      

12 Vinblastin amp. 10mg     kom 100 1,069.00      

13 Vinkristin amp. 1mg         kom 350 433.00      

14 Doksorubicin inj. 10 mg kom 250 376.90      

15 Doksorubicin inj. 50 mg kom 120 1,895.80      

16 Epirubicin inj. 10 mg kom 10 559.30      

17 Epirubicin inj. 50 mg kom 10 2,795.40      

18 Mitoksantron inf. 10 mg kom 20 5,459.80      

19 Mitoksantron inf. 20 mg kom 5 10,470.00      

20 Bleomicin inj. 15 000 ij kom 60 2,157.00      

21 Cisplatin amp. 10 mg kom 60 345.00      
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22 Cisplatin amp. 50 mg kom 40 1,083.00      

23 Karboplatin amp. 150 mg kom 100 1,813.70      

 Filgrastim    

Red. 
Broj 

partije 

Naziv Jed. 
Mere 

Količina Jedinična 
cena 

24 Filgrastim inj. 48 Mij kom 235 11378.2 

 Folinska kiselina    

Red. 
Broj 

partije 

Naziv Jed. 
Mere 

Količina Jedinična 
cena 

25 Ca-folinat inj. 30 mg kom 30 235.76 

26 Ca-folinat inj. 50 mg kom 150 655.1 

 Preparati protiv mukozitisa    

Red. 
Broj 

partije 

Naziv Jed. 
Mere 

Količina Jedinična 
cena 

27 Koncentrovani gel protiv 
mukozitisa, 15 ml 

kesica 362 363,00 

28 Zasićeni rastvor kalcijum-
fosfata, 30 ml 

2x15 
ml 

1020 355,50 

     

 Citostatici sa D liste RZZO    

     

Red. 
Broj 

partije 

Naziv Jed. 
Mere 

Količina Jedinična 
cena 

29 Mesna inj. 400 mg kom 900 407,00 

30 Daktinomicin amp. 0,5 mg kom 80 5.092,50 

31 Prokarbazin kaps. 50 mg kom 500 416,60 

32 Merkaptopurin tbl.50 mg kom 2000 222,20 

33 Dakarbazin inj. 100 mg kom 30 3.148,50 
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34 Dakarbazin inj. 200 mg  60 2.018,50 

35 Tiogvanin tbl.40 mg kom 600 820,00 

 Citostatici neophodni za transplantaciju kostne srži 

     

 D lista    

Red. 
Broj 

partije 

Naziv Jed. 
Mere 

Količina Jedinična 
cena 

36 Tiotepa inj. 15 mg kom 250 24.986,00 

37 Melfalan inj. 50 mg kom 60 9,148,15 

     

     

 Neregistrovani lekovi, van D 

liste 
   

Red. 
Broj 

partije 

Naziv Jed. 
Mere 

Količina Jedinična 
cena 

38 Treosulfan inj. 1 g kom 200 17.291,00 

39 Busulfan inj. 60 mg kom 60 56.780,00 

 

 

 

Напомена:   
Наручилац задржава право да или изабере једног понуђача за све партије или да изабере по једног понуђача за сваку партију. 
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Обр. 12  

У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' бр. 124/2012), дајем следећу  

 

 

 

 

И З Ј А В У  

о прихватању услова у ЈН бр.33/2013 

 

Прихватамо у потпуности све услове наведене у јавном позиву и конкурсној документацији у отвореном  поступку за набавку  добара      

редни број  ЈН 33/2013, по којима подносимо своју понуду.  

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора о јавној набавци.  

 

     

 


