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предмет јавне набавке: 

јавна набавка мале вредности: набавка добара-Уградног материјала у ортопедији 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. ЈН. Мале вредности 4/2013 

 

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.оrg.rs 

 

Напомена: спроводи се јавна набавка мале вредности 

 

Предмет јавне набавке: добара набавка уградног материјала у ортопедији - остеосинтетског материјала- ј.н. м.в. 4/2013,ознака из општег речника 

набавке-Ортопедски материјал /33141700/ 

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Лице за контакт: Маја Алексић, Весна Павловић, др Зоран Пауновић, 3108-250, 3108-162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imd.?rg./
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.Понуђач  доставља понуду на обрасцу (прилог број 5, и 5а – образац понуде)  наручиоца  

Понуда и остала документација, која се подноси уз понуду мора да буде на српском језику. 

 

2.Понуђач обавезно уписује на обрасцу понуде вредност понуде. Цена треба да буде изражена у динарима, без пореза на додату вредност.  

Понуђач је у обавези да понуду да до износа процењене вредности јавне набавке:  1.500.000,00 дин. без ПДВ-а 

Наручилац је дужан да одбије све  неприхватљиве понуде. Такође, Наручилац може одбити понуде и по посебним основима за одбијање понуде наведеним у 

Закону о јавним набавкама. 

3.Јавна набавка није обликована по партијама. 

4. Понуда са варијантама није дозвољена. 

5. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду достављањем допуне, измене или опозива понуде у затвореној 

коверти са назнаком допуна/измена или опозив понуде за ЈН.МВ. бр. 4/2013./у складу са чланом 87., став 6 Закона/ 

6. Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде, наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, и уколико хоће, да у 

својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% предмета набавке. / Образац бр. 

5б/ 

7. Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,  у обавези да наведе назив подизвођача као и остале податке за 

идентификацију подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу омогући на његов захтев приступ подизвођачу, ради провере и утврђивања испуњености услова за предметну набавку. 

Понуђач је обавезан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Став 1.тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, 

а доказ о испуњености услова из члана 75.став 1.тачка 5) овог закона  за део набавке  који ће извршити преко подизвођача. 

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) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач, односно добављач у  потпуности  одговара наручиоцу за извршење обавеза из уговора по спроведеном поступку јавне набавке, односно за 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац  ће реализовати средство обезбеђења и 

раскинути уговор, осим у случају, ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.У том случају наручилац ће обавестити организацију 

надлежну за заштиту конкуренције. 
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Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди под условима из члана 80.став 14.ЗЈН. 

 Понуду може поднети и група понуђача, као заједничку понуду под условима из члана 81.ЗЈН. 

Понуђач  који  је  самостално   поднео  понуду  не  може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач код другог понуђача.  У  

понуди  (обрасцу  понуде),  понуђач  наводи  на који  начин  подноси  понуду,  односно  да  ли  подноси  понуду самостално,  са подизвођачем, или  као  

заједничку  понуду.  

 

8. Саставни део заједничке понуде је споразум, којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. Став 4.ЗЈН. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Приликом подношења заједничке понуде група понуђача је у обавези да наведе  имена и одговарајуће професионалне квалификације лица, која ће 

бити одговорна за извршење уговора. 

Приликом подношења  заједничке понуде, уколико   понуду   подноси   група   понуђача,   у   Обрасцу понуде   навести  све учеснике у заједничкој 

понуди.  

За   сваког   учесника   у   заједничкој   понуди   попунити, печатом  оверити  и  потписати  Образац  бр. 5ц – Изјава понуђача који подносе заједничку 

понуду (који   је   учесник   у   заједничкој   понуди/копирати у довољном броју примерака)   и  доставити  доказе  о  испуњености услова из члана 75. и 

76.Закона,  на начин предвиђен у конкурсној документацији. Обрасци  из  конкурсне  документације,   у    случају подношења  заједничке   понуде,   се  

потписују  и  печатом оверавају   на   начин   предвиђен   конкурсном   документацијом у  оквиру  '' УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ''. 

9.   РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  одложено до 60дана од дана испостављања фактуре 

    - РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуде 

    - Рок испоруке: сукцесивно, по захтеву наручиоца 

 

Податке је понуђач је дужан попунити у образцу бр. 5 

 

10. Цена понуде мора бити исказана у динарима, без обрачунатог ПДВ-а. 

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

 

11. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу добити само по писменом захтеву упућеном наручиоцу на адресу: 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића6-8, 11070 Нови Београд,  и у прописаном року у складу са 

Законом о јавним набавкама,  најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће у писаном облику у року од 3 дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и да истовремено  ту информацију 

објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20.ЗЈН. 

 Захтев за додатним информацијама и појашњењима, доставља се на исту адресу као и понуда, лично, путем поште или у електронском облику. 

Тражење додатних информација, или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном,  или факсом није дозвољено. 
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12. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда у складу са чланом 93. ЗЈН. 

13. У случају спровођења преговарачког поступка преговараће се  о цени. 

 

14. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:  НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена”, у складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу цену за поједине партије најповољнија ће се бирати по редоследу пријема  понуда на архиви Института 

Обавезни услови које мора да испуњава понуђач: 

Производ мора бити регистрован код АЛИМС-а 

Неопходно је уписати број  Решења да је производ  регистрован код  АЛИМС-а /образац бр. 5а/ 

15. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде у наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада и заштити животне средине – Изјава бр. 11 – потписана од стране одговорног лица. 

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

 

17. Захтев за заштиту права може да поднесе свако заинтересовано лице у складу са чланом 148. и 151.ЗЈН у  току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу у складу са чланом 149. ЗЈН. После одлуке о додели уговора и 

одлуке о обустави поступка у случају јавне набавке мале вредности рок за подношење захтева за заштиту права  је пет дана. 

 Захтев за заштиту права  задржава  даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. ЗЈН са последицама поднетог 

захтева за заштиту права и привременим мерама. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара са назнаком набавке на коју се односи 

у складу са чланом 156. ЗЈН. (Број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са 

назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева 

за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија не одлучи другачије. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати 

радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били, или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека 

рока за подношење захтева из става 3, члана149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

             

18. Уговор са изабраним понуђачима ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН 



7 
 

Прилог бр. 3.  

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – члан 75. ЗЈН 

Комисија за јавне набавке Наручиоца ( у даљем тексту: комисија) ће установити испуњеност обавезних услова за учешће одређених у чл. 75. Закона: 

1.  Да је Понуђач  регистрован код  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

- Доказује се  фотокопијом Извода из регистра надлежног органа -  Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 

Привредног суда; 

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  против привреде, 

против животне средине,примања или давања мита, преваре. 
 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). 

3. Да понуђачу  није   изречена мера  забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда. 

- Доказује се  потврдом издатом од стране надлежног органа (  Потврде Привредног и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре). 

4. Да је понуђач за текућу годину измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописим Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији. 

- Доказује се потврдом надлежног пореског органа,потврдом надлежног органа локалне самоуправе о измирењу других јавних дажбина у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,или потврде  да се Понуђач не налази у поступку 

приватизације. 

5. Да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је прописана. 

- Решење Министарства здравља за обављање делатности, које је важеће у моменту отварања понуда 

 

Докази о испуњености услова  под тачком   2), и  4)не могу бити старији од 2 (два ) месеца пре отварања понуда. 

Доказ о испуњености услова  под тачком 3) мора бити издат после дана објављивања јавног позива.  

Испуњеност услова из члана 75. Тачка 1-4, Понуђач може да доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава дате услове /Изјава бр.10/ . Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица-уписаног у регистар или 

лица које има овлашћење да потпише такву изјаву/приложити овлашћење/.                                          

 Доказ из тачке бр. 5. понуђач је дужан да достави у фотокопији. 
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Прилог бр. 4. 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

   На основу члана 26. Закона о јавним набавкама(''Службени гласник РС'' бр,124/2012), понуђач у поступку јавне набавке добара набавка 

уградног материјала у ортопедији - остеосинтетски материјал- ј.н. м.в. 4/2013, даје следећу: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је у поступку јавне набавке малих вредости-

набавка добара-остеосинтетски материјал, код Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ ЈН.МВ.бр. 4/2013, понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима, или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

           М.П. 

       

  П О Н У Ђ А Ч 

 

        _______________________________ 

                                                                                (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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Образац број 5. 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА за јавну набавку мале вредности добара – набавка уградног материјала у оротпедији - остеосинтетског материјала –  

ј.н. м.в. 4/2013 

 
       

1. Општи подаци о понуђачу: 

 

Назив понуђача:____________________________________________________________________________  

Адреса и седиште понуђача:_________________________________________________________________ 

Матични број понуђача:_____________________________________________________________________ 

Шифра делатности:_________________________________________________________________________ 

Особа за контакт;____________________________________________________________________________ 

Телефон-телефакс:__________________________________________________________________________ 

Електронска пошта:_________________________________________________________________________ 

Порески број понуђача:______________________________________________________________________ 

Број текућег рачуна:_________________________________________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање Уговора:________________________________________________________ 

2.Број понуде:_______________________________________________________________________________ 

3.Датум сачињавања понуде:____________________________________________________________________ 

4.Важење понуде: ____________________________________________________________________________ 
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Понуду подносим ( заокружити): 

 а) САМОСТАЛНО       б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА           ц) са ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

- Понуђена цена без ПДВ-а_______________________________________________ динара 

 

- Рок и Начин плаћања:__________________________________________________ 

 

- Рок испоруке:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                           Потпис и печат понуђача 

 

                     _________________________ 
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Образац бр. 5 а – Понуда са спецификацијом 

 

Obrazac br. 5 - Ponuda        

Ortopedski ugradni materijal-OSTEOSINTETSKI MATERIJAL        

R.b. 
stavki 

Nazov proizvoda Jed. 
mere 

Količina Cena po jed. 
mere 

Ukupna cena Proizvođač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena 

1/1 Elastični intramedularni klin, prečnika o2.5mm, dužine 
440mm, titanijumski 

kom. 6      

1/2 Elastični intramedularni klin, prečnika o3.5mm, dužine 
440mm, titanijumski 

kom. 12      

1/3 Završna kapa za elastične inframedularne klinove o3.0-
4mm, titanijumska 

kom. 4      

1/4 Završna kapa za elastične inframedularne klinove o1.5-
2mm, titanijumska 

kom. 4      

1/5 Rekonstruktivna prava pločica sa 5 rupa, za kortikalne 
šrafove o3.5mm od med.čelika 

kom. 15      

1/6 Rekonstruktivna prava pločica sa 6 rupa, za kortikalne 
šrafove o3.5mm od medicinskog čelika 

kom. 6      

1/7 Kortikalni samonarezujući zavrtnji o3.5 od 10mm do 46mm 
od medicinskog čelika  

kom. 170      

1/8 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o3.5, dužine 36mm 

kom. 2      

1/9 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o3.5, dužine 38mm 

kom. 2      

1/10 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o3.5, dužine40mm 

kom. 2      

1/11 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o3.5, dužine 42mm 

kom. 2      

1/12 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o3.5, dužine 44mm 

kom. 2      

1/13 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o3.5, dužine 46mm 

kom. 2      

1/14 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o3.5, dužine 48mm 

kom. 2      

1/15 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o3.5, dužine 50mm 

kom. 2      
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1/16 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o4.5, dužine 64mm 

kom. 2      

1/17 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o4.5, dužine 68mm 

kom. 2      

1/18 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o4.5, dužine 72mm 

kom. 2      

1/19 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o4.5, dužine 76mm 

kom. 2      

1/20 Kanulirani titanijumski samobušeći i samonarezujući 
zavrtanj o4.5, dužine 80mm 

kom. 2      

1/21 Titanijumske podloške o10/4.6 za knulirane zavrtnje o4.5 kom. 3      

1/22 Titanijumske podloške o7.0/3.6 za kanulirane zavrtnje o2.7-
o4.0 

kom. 20      

1/23 Kiršnerove žice o1.4mm, dužine 280mm, od medicinskog 
čelika 

 kom. 400      

1/24 Kiršnerove žice o1.8mm, dužine 280mm, od medicinskog 
čelika 

kom. 50      

1/25 Kiršnerove žice o2.0mm, dužine 280mm, od medicinskog 
čelika 

kom. 50      

 

 

 

 

 

 

         

ПОНУЂАЧ 

 

 

  

                                                                                             (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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Образац бр. 5б                                                      ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку ј.н. мале вредности број ЈН.бр. -4/2013 као понуђач ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу 

Редни 

број 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не 

може бити већи од 50% 

предмета набавке 

1. 

 

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Место и датум                                                                                                                М.П.          

     (оверава Понуђач) 
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Образац бр. 5ц 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку број ЈН. М.В.бр. -4/2013 као група Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:  

Редни 

број 
ПОНУЂАЧ Добра која ће испоручивати 

1. 

Носилац посла 

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________. 

Место и датум                                                                                                                                    М.П. 
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Образац бр. 6. 

 

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ /СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

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

 

 

 

 

 

Производ мора да испуњава тражене техничке карактеристике, које  су описане у Образцу бр. 5а 

 

 

Обавезни услови које мора да испуњава понуђач: 

Производ мора бити регистрован код АЛИМС-а 

Неопходно је уписати број  Решења да је производ  регистрован код  АЛИМС-а /образац бр. 5а/ 
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Образац бр. 7.                              

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 У складу са чланом 88.ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 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 у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде 

узорака, или модела, ако су израђени у складу са техничким  спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 Структура трошкова припремања понуде: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

М.П 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

        _______________________________ 

                                    (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ  

                                     ПРИЛОГ) 
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Прилог број 8 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке бр. 4/2013, а у складу са наводима конкурсне документације, између: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________    

(у даљем тексту продавац) 

и 

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

в.д. директора Проф.др Радован Богдановић (у даљем тексту: купац) 

 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја – добара – уградног материјала у ортопедији-остеосинтетског материјала,  по јавној набавци мале вредности  

бр.4/2013. 

 

Уговор се закључује за период од годину дана од дана потписивања, осим ако не наступи раскидни услов-да РФЗО за Институт спроведе јавну набавку ових 

добара. Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за наканаду штета, за ону количину робе за коју до истека уговора Купац не затражи испоруку. 

 

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. 

 

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 Ф-цо магацин апотеке купца. 
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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; 

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

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. 

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

продавца. 

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

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

(четрдесетосам) часова. 

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

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. ВИША СИЛА 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7. СПОРОВИ 

7.1. 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. 

8. РАСКИДНИ УСЛОВ 

9.1           Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штете, уколико наступи раскидни услов:  

               уколико РФЗО Србије у име Института спроведе поступак јавне набавке предметних добара. 

9. РАСКИД УГОВОРА 

9.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид Уговора. 

Купац има право да једострано раскине уговор, уколико се екстракција крви не врши истог дана када и преузимање 

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. 
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11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

11.1 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

12.1. Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) 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) 
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Прилог бр. 9. 

 

 

 

 

 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.мв. бр.04/2013 

 

 

 Прихватам у потпуности све услове наведене у јавном позиву и конкурсној документацији у поступку ј.н. мале вредности, за набавку редни број 

4/2013- набавка добара – остеосинтетски материјал, по којима подносим своју понуду.  

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

 

 

        

                      П О Н У Ђ А Ч 

 

  

               ______________________________ 

  

   

               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

                  --------------------------------------------- 

 

 

 

                                                                      М.П. 

                             (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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Изјава бр. 10 

 

 

 

 

 

 У складу са чланом 77., став.4 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' бр. 124/2012), дајем следећу  

 

 

 

 

И З Ј А В У  

о испуњености услова из члана 75. , став 1, тачка 1-4,  у јн.мв.бр.04/2013 

 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам у потпуности све услове наведене у чл.75, став 1 тачка 1-4, ЗЈН, за 

ј.н. мале вредности-редни број 4/2013- набавка добара-остеосинтетски материјал, по којима подносим своју понуду. 

 

 

           

                     П О Н У Ђ А Ч 

 

 

               ______________________________ 

 

 

               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

                      --------------------------------------------- 

  

 

 

                                                                     МЕСТО ПЕЧАТА  

 

                       (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 

 



22 
 

 

Изјава бр. 11 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА   

да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

да је ималац права интелектуалне својине 
 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао 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. 

 

 

 

 

        

                     П О Н У Ђ А Ч 

 

  

               ______________________________ 

 

 

               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

                  --------------------------------------------- 

 

 

 

                                                                     МЕСТО ПЕЧАТА  

 

                        (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 


