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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. ЈН.18/2013  

 

 

 

 

 

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. Набавка апарата-клинички осмометар за који се спроводи отворени поступак. Ознака из општег речника набавке: Медицинска 

опрема /33100000/  

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Лице за контакт: Софија Гомирац – службеник за јавне набавке тел: 011/3108-250 и факс: 011/2609-869.  
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Прилог број 2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. Понуђач  доставља понуду на обрасцу (образац број 5 – 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 да понуду до износа процењене вредности јавне набавке. Укупна вредност јавне набавке је око 1.000.000,00 динара 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 бр.18/2013./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. 

7. Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,  у обавези је 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. За подизвођача испунити 

обаразац бр. 4а-Подаци о подизвођачу 

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. 

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.  
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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  "Подаци  о  понуђачу који је учесник у заједничкој 

понуди "-обаразац бр. 4б (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 ИСПОРУКЕ: Рок испоруке до 30 дана од дана закључења уговора. 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Аванс 50%, а остатак од првих 25% 30 дана и других 25% 60 дана од дана испоруке апарата – клиничког осмометра. 

 

ГАРАНТНИ РОК: 2 године од дана испоруке апарата. 

 

10. Цене у понуди мора бити исказана у динарима, без обрачунатог ПДВ-а. 

 Образац структуре цена понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. У понуђену цену мора бити урачуната укупна 

вредност добара, са испоруком, транспортом,  доставом уколико је потребна, царином уколико су добра иностраног произвођача-продавца, додатним порезима и 

доприносима, и др. 

 

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. 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 истовремено  ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и Порталу службених гласила РС и базе прописа. 

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. 

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

 

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. 
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13. У случају спровођења преговарачког поступка преговараће се  о цени и о начину плаћања. 

 

14. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума „најниже понуђене цене”, из групе одговарајућих и прихватљивих понуда, у складу са чланом 85. 

Закона о јавним набавкама.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену за понуђене партије најповољнија ће се бирати по редоследу пријема  понуда на архиви Института. 

15. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је 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 на Изјави на меморандуму понуђача, дата под 

материјалном и кривичном одговорношћу, 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. 

 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 80.000,00 динара (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. 

 

 

 

 

 

 



5  

 

Прилог бр. 3.  

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

 

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

чл. 76. 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 или 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. 

Доказује се изводом из казнене евиденције МУП-а, односно уверење надлежног суда. 

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. 

Доказује се важећом дозволом за обављање делатности, издате од стране надлежног органа-Министарства здравља-Решење министарства здравља за обављање 

делатности. 

 

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.  

Докази о испуњеним условима могу се доставити  у неовереним копијама.  Изабрани понуђач  ће у року који одреди наручилац, а не дужем од 

три дана од дана пријема позива наручиоца,доставити оригинал или оверену копију, на увид, напред наведених доказа  о испуњености услова из чл. 75. 

и 76. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право провере наведених докумената. Уколико се приликом провере установи да копија траженог документа не одговара 

оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена у складу са чл. 106. Закона. 

 

6. Решење о регистарцији за тражену медицинску опрему, издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства. 

 

7. Ауторизација о заступању фирме чији се производ нуди. 

 

8. Важећи сертификат о обуци сервисера за сервисирање апарата који је предмет набавке. 

 Документ, који издају пословне банке/НБС мора бити оригинал (меница и менично овлашћење, или банкарска гаранција, као врста финансијског 

обезбеђења).  

 Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива и конкурсне документације (прилог бр. 11) мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног 

лица и оверена печатом понуђача.  

 Елементе Уговора о јавној набавци понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, стави печат и потпис, чиме потврђује да се слаже са елементима 

Уговора.  
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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 апарата-клиничког 

осмометра, ЈН бр. 18/2013, даје следећу: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

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

клиничког осмометра, код Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ у 2013 години за ЈН 18/2013, понуду поднео независно, без 

договора са другим понуђачима, или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.П 

       

                                   П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                                                                                        (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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4a. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача: 

_________________________________________________________ 

 Адреса подизвођача: 

___________________________________________________________  

 Матични број подизвођача: 

___________________________________________________________  

 Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):  

___________________________________________________________  

 Име особе за контакт:  

___________________________________________________________  

 Електронска адреса подизвођача (е-mail):  

___________________________________________________________  

 Телефон/Факс:  

___________________________________________________________  

Датум:________________ 

Место: _______________                М.П.     потпис овлашћеног лица 

 

Образац 4a- „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. 

 Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
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4б.  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

              Назив понуђача: 

___________________________________________________________ 

 Адреса понуђача: 

___________________________________________________________  

 Матични број понуђача: 

___________________________________________________________  

 Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

___________________________________________________________  

 Име особе за контект:  

___________________________________________________________  

 Електронска адреса понуђача (е-mail):  

___________________________________________________________  

 Телефон/Факс:  

___________________________________________________________  

 Број рачуна понуђача и назив банке: 

___________________________________________________________ 

Датум:________________ 

Место: _______________                М.П.     потпис овлашћеног лица 

Образац 4б- „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 

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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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА за набавку апарата клиничког осмометра 

  

 
  

 
      

Ред. 

број 
Назив производа 

Количи

на 

Јединица 

мере 

Цена без 

ПДВ-а 
Цена са ПДВ-ом Произвођач 

Решење 

АЛИМСА 
Напомена 

1. Апарат-клинички осмометар 1 комад   
    

    

 
         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:  
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2.Број понуде:  

            
 
3.Датум сачињавања понуде:  

 
4.Важење понуде:  

 
Понуду подносим (заокружити): 

 а) САМОСТАЛНО       б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА           ц) са ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

-          Понуђена цена без ПДВ-а _______________________________________________ 
динара 
-          Гарантни рок: 
_______________________________________________________________ 
-          Начин плаћања: 
________________________________________________________________ 
-          Рок испоруке: 
_________________________________________________________________ 

Потпис и печат 
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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. 

 

 

Техничке карактеристике производа су: 

 

* Принцип рада: снижење тачке мржњења (енгл.Freezing – point) 

* Мерни опсег апроксимативно од 0 – 2000 mOsm/kg H₂O 

* Запремина узорка до 100 µmol 

* Време потребно за анализу једног узорка до 90s 

 

 

-Испорука у лабораторију подразумева и испоруку тзв. „стартер кита“ тј.сета раствора, стандарда и контрола неопходних за почетак рада, инсталацију и обуку 

особља. 

 

-Фирма од које се набавља апарат мора да гарантује овлашћени сервис, резервне делове и реагенсе за период од минимум 5 година од дана испоруке апарата. 

 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ: Рок испоруке до 30 дана од дана закључења уговора. 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Аванс 50%, а остатак од првих 25% 30 дана и других 25% 60 дана од дана испоруке апарата – клиничког осмометра. 

 

ГАРАНТНИ РОК: 2 године од дана испоруке апарата. 

 

                                                                                             ПОНУЂАЧ 

 

 

  

                                                                                             (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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Образац бр. 7. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ОПИС 

 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Посебно исказани трошкови 

који чине цену/царина, 

превоз и сл./ 

1. 

     



13  

 

 

 

Образац бр. 8.                              

 

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: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.П 

                                                                    

          

                                                                                                                                                                          П О Н У Ђ А Ч 

                                                                                                                                                                        _______________________________ 

                                                                                           (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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Прилог број 9 

 

МОДЕЛ УГОВОРА* 

(*понуђач попуњава, парафира и печатира модел уговора у знак сагласности са истим) 

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и овери печатом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.Модел уговора ће 

у појединим члановима бити усклађен са елементима наведеним у понуди. 

Напомена:Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да:  

- уговор потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача,  

- или да група понуђача одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити уговор.  

         

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 

ИНСТИТУТА 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 oпреме- апарата-клинички осмометар по тендеру бр.18/2013. 

 

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. Плаћање: Аванс 50%, а остатак од првих 25% 30 дана и других 25% 60 дана од дана испоруке апарата – клиничког осмометра. 

4. РОК ИСПОРУКЕ  

4.1.        Рок испоруке до 30 дана од дана закључења уговора. 
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4.2.       Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету F-co магацин апотеке купца. 

4.3. Продавац се обавезује да ће робу испоручити у року наведеном у понуди. 

4.4. 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, ГАРАНТНИ РОК, СЕРВИС 
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 , 

- 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. 

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 од 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 или 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. 

5.8.       Гарантни рок за опрему која је предмет овог Уговора је према понуди из конкурсне документације и рачуна се од дана квантитативног и квалитативног 

пријема робе. 

5.9.       Понуђач је обавезан да обезбеди сервисну подршку за одржавање испоручене опреме на територији Републике Србије по условима из  понуде која је 

саставни део Уговора.  

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

6.1. Продавац ће издати купцу као средство обезбеђења за повраћај аванса, меницу са меничним овлашћењем регистровану код  надлежног органа НБС у  

              висини  целокупног аванса тј. 50% вредности додељеног уговора јавне набавке без ПДВ-а. 

6.2.        Меницу без протеста на износ од 10% вредности уговора (без урачунавања  

              евентуалних попуста и боникација) као обезбеђење за уредно извршење свих обавеза  

              по уговору изабрани понуђач поднеће наручиоцу приликом закључења уговора,  

              односно најкасније у року од 10 (десет) дана од закључења уговора. 

7. ВИША СИЛА 
7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датуму 

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

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

који су законом утврђени као виша сила. 

8. СПОРОВИ 
8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност 

Привредног суда у Београду 
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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. 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 средства обезбеђења поменутог горњим чл. 6. 

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.10. 

 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

НАВОЂЕЊЕ ВРСТЕ ФИНАНАСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (МЕНИЦА РЕГИСТРОВАНА КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НБС) 

(понуђач је обавезан да потпише и овери прилог) 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 На основу члана 61.став 7. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012) као Понуђач у поступку јавне набавке  редни број 18/2013- 

Апарата – клинички осмометар, обавезујемо се да ћемо пре закључења Уговора, издати Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења којим гарантујемо 

испуњење својих уговорних обавеза у наведеном поступку, меницу са меничним овлашћењем регистровану код надлежног органа НБС у висини 10% вредности 

додељеног уговора јавне набавке без ПДВ-а. 

 

               На основу члана 61.став 8.ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012) као Понуђач у поступку јавне набавке  редни број 18/2013- Апарата – клинички 

осмометар, обавезујемо се да ћемо приликом закључења Уговора, издати Наручиоцу као средство обезбеђења за повраћај аванса, меницу са меничним 

овлашћењем регистровану код  надлежног органа НБС у висини  целокупног аванса тј. 50% вредности додељеног уговора јавне набавке без ПДВ-а. 

 

 

 

 

 

 

____________2013.г.                                                                                                  П О Н У Ђ А Ч, 

 

                                                                                                    _______________________ 

 

                                                                                                    _______________________ 

 

                                                                                                                                                                  (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ II ПОТПИШЕ ПРИЛОГ 
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Прилог бр.11. 

 

 

 

 

 

 

 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.18/2013 

 

 

 Прихватамо у потпуности све услове наведене у јавном позиву и конкурсној документацији у отвореном поступку за набавку  редни број 18/2013- 

набавка Апарата – клинички осмометар, по којима подносимо 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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Прилог бр.12. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

И З Ј А В А  

о прихватању услова везаних за овлашћени сервис, резервне делове и реагенсе  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, прихватамо да ћемо у наредних минимум пет година од дана испоруке обезбедити овлашћени сервис, 

резервне делове и реагенсе за понуђени апарат – клинички осмометар, који је предмет ЈН.18/2013. 

   

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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13.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

( С А Д Р Ж А Ј ) 

 

 

 

 

 У складу са чланом 61.став 4.Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС бр. 124/2012), конкурсна документација садржи: 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ /стр.1/ 

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ - Прилог број 2. /2-4/ 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. – Прил. број 3. /5/ 

4. Прилог број 4. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ/6/ 

4a. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/7/ 

4б.  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ /8/ 

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Oбразац бр.5. /9-10/ 

6. ВРСТУ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ /СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС  

    ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК  

    ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. - Прилог бр.6. /11/ 

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - Прилог бр.7. /12/ 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ-Прилог 8. /13/ 

9. МОДЕЛ УГОВОРА -Прилог бр.9 /14-16/ 

10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - Прилог Бр.10. /17/ 

11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ  

      ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр. 11 /18/ 

12. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ВЕЗАНИХ ЗА ОВЛАШЋЕНИ СЕРВИС, РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ И РЕАГЕНСЕ - Прилог бр.12 /19/ 

13. САДРЖАЈ /20/ 

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

 

 


