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 I ОПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070  

Интернет страница: www.imd.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда: ако у отвореном , односно рестриктивном поступку није 

добио ни једну понуду, односно ни једну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и 

услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају.– Члан.36.став1.тачка 1.ЗЈН (Сл.гл.РС 124/2012) 

Наручилац је у отвореном поступку ЈН.бр. 17/2014 добио једну понуду за партију бр. 5 –Монитор за неинвазивни мониторинг, која је оцењена као 

неодговарајућа. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке  је:  Набавка Медицинске опреме-Монитора за неинвазивни мониторинг за коју се спроводи преговарачки поступак по 

члану 36, ст. 1, тачка 1.  

Ознака из општег речника набавке: Медицинска опрема /33100000/ 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт (лице или служба)  

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

Е - маил адреса и број факса: јavne.nabavke@imd.org.rs,  факса 011/2609-869 

http://www.imd.org.rs/
mailto:?avne.nabavke@imd.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и процењене вредности 

1. Предмет јавне набавке и Општи речник набавке: Медицинска опрема- Монитор за неинвазивни мониторинг  

 /33100000/ 

 

Процењена вредност набавке  

Монитор за неинвазивни мониторинг – 5 ком у износу од 2.500.000,00 дин. без ПДВ-а 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  И СЛ.  

ЈН бр. 22-П/2014 – Медицинска опрема - Монитор за неинвазивни мониторинг за потребе Института    

 

Техничке карактеристике производа су ближе описане у образцу понуде, одељак VII, образац бр. 5 

Потребно је да апарат има следећи гарантни рок: 

Монитор за неинвазивни мониторинг – 5 ком:  минимум  2 године       

Oбавезни захтеви за све понуђаче: 

 У питању је нов некоришћени апарат 

 Апарат  мора бити регистрован у АЛИМС-у 

 Уз примопредају обавезно достављање гарантног листа 

 Понуђач је обавезан да обезбеди сервисну подршку за одржавање испоручене опреме  

 За апарат је неопходно да понуђач обезбеди резервне  делове у периоду од 7 (седам) година.(Потребно је доставити Изјаву ) 

 Напомена:   Инсталација апарата и обука за руковање су укључени у цену 

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА  УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ: 

1. Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава, које на дан 

отварања мора бити важеће. Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, које води Агенција за лекове и 

медицинска средства Србије. 

2. Као доказ техничких карактеристика потребно је доставити каталог у коме су јасно обележене захтеване техничке карактеристике апарата.  

Уколико нека од карактеристика није наведена у каталогу, потребно је да се достави извод из упутства апарата где се може видети тражена 

карактеристика, или изјава произвођача којим се потврђује постојање тражене карактеристике. 

Напомена:  

Понуђачи који достављају и изјаву по наводима из конкурсне документације  обавезни су да доставе и каталоге и изводе из упутства апарата /где је 

то потребно/.Изјавом могу доказати техничке карактеристике које нису наведене у каталогу.  

Понуђач је дужан да достави Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је апарат компатибилан са траженим уређајима. 

3. Изјаву понуђача дату под кривичном и материјалном одговорношћу да ће обезбедити резервне делове за апарат у периоду од 7 година 

4. Уз примопредају апарата обавезно достављање гарантног листа 

РОК ИСПОРУКЕ: 45 дана од дана уплате аванса 

Место испоруке: магацин Института 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

1. Обавезни услови 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. 

ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 

75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2.          Додатни услови:  

 

1) За учешће  у предметном поступку понуђач је дужан да достави уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у поступку 

jaвне набавке, издато од стране произвођача или сагласност/овлашћење / овлашћеног дистрибутера за учешће у поступку јавне набавке 

Напомена:понуђач који  уз понуду достaвља сагласност / овлашћење/ овлашћеног  дистрибутера за учешће у поступку јавне набавке обавезан је да 

достави доказ  /ауторизацију , уговор или други документ/  да  је  фирма која  му даје сагласност за учешће у поступку јавне набавке,  овлашћени 

дистрибутер . 

2) Понуђени апарат мора да има овлашћеног сервисера у Републици Србији:  

а/ уколико је понуђач овлашћени сервис приложити ауторизацију произвођача из које се види да је понуђач овлашћени сервисер 

 

б/ Уколико понуђач није истовремено и овлашћени сервисер дужан је да достави: 

-  споразум или уговор са овлашћеним сервисером  

- приложити и ауторизацију произвођача дату овлашћеном сервисеру у Републици Србији  

/овлашћени сервисер мора имати ауторизацију/ овлашћење/  произвођача апарата/ 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

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

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

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

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 

није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 

подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: решење Министарства здравља. Дозвола мора бити важећа. 

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

 

2 ) Доказивање додатних услова: 

1) За учешће  у предметном поступку понуђач је дужан да достави уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у поступку 

јавне набавке, издато од стране произвођача или сагласност/овлашћење / овлашћеног дистрибутера за учешће у поступку jaвне набавке 

Напомена:понуђач који  уз понуду достaвља сагласност / овлашћење/ овлашћеног  дистрибутера за учешће у поступку јавне набавке обавезан је да 

достави доказ  /ауторизацију , уговор или други документ/  да  је  фирма која  му даје сагласност за учешће у поступку јавне набавке, овлашћени 

дистрибутер. 

3) Понуђени апарат мора да има овлашћеног сервисера у Републици Србији:  

а/ уколико је понуђач овлашћени сервис приложити ауторизацију произвођача из које се види да је понуђач овлашћени сервисер 

 

б/ Уколико понуђач није истовремено и овлашћени сервисер дужан је да достави: 

-  споразум или уговор са овлашћеним сервисером  

- приложити и ауторизацију произвођача дату овлашћеном сервисеру у Републици Србији  

/овлашћени сервисер мора имати ауторизацију/ овлашћење/  произвођача апарата/ 
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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. 

 

У случају да наручилац то затражи а понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал 

или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-4) Понуђач је 

дужан да достави Решење/Потврду о упису у регистар понуђача Агенције за привредне регистре, или интернет страницу Агенције за привредне 

регистре, где су подаци јавно доступни. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 

законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском 

облику. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 

под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 

издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА  О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ  И  НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

 

Елементи о којима ће се преговарати: цена  

Начин преговарања: Директно преговарање, у једном кругу, поступак преговарања спровешће Комисија за јавну набавку која ће преговарати са 

овлашћеним представником понуђача, одмах по отварању понуде, о предвиђеним елементима. 

 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку 

отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. 

 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у 

достављеној понуди.  

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.   
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Каталози или изјаве произвођача могу бити на енглеском или немачком језику. 

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

рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на 

српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди.Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, Радоја 

Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара Медицинске опрема- Монитор за неинвазивни мониторинг  ЈН 

бр. 22-П/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  07.11.2014.г. до 09:00 часова  a  oтварање ће се спровести истог 

дана - 07.11.2014.г. у 11:00  часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и 

датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу 

понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
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3.ПАРТИЈЕ 

- Јавна набавка није обликована по партијама.  

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Радоја Дакића 6 – 8,  са назнаком: 

„Измена понуде/ Допуна понуде/ Опозив понуде / Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Медицинске опреме- Монитор за 

неинвазивни мониторинг ЈН бр. 22-П/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 

наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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

број подизвођача.  

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

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

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

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

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

законом. 

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

одговарају задругари. 

 

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

ПОНУДЕ 

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

Аванс 100% , који ће наручилац уплатити понуђачу у року од 15 дана од потписивања уговора,  a све у зависности од преношења средстава од 

стране Министарства здравља 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара) 

РОК ИСПОРУКЕ: 45 дана од дана уплате аванса 

 

Место испоруке: магацин Института  

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
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Цене у понуди морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а. 

Образац структуре цена је дат у образцу понуде и понуђачи  га попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. . 

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

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

Све друго сматраће се понудом са варијантама. 

 

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

ПОНУЂАЧА 

 

I Meница за озбиљност понуде  

 

1) Понуђачи достављају бланко сопствену меницу, која мора бити  евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица  овлашћеног за  заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне  вредности понуде без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму.   

 

Наручилац ће меницу активирати у следећим случајевима: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци 

2)  У року од 7 дана од закључења Уговора, изабрани понуђач доставља: БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ и менично овлашћење за повраћај 

авансног плаћања  у корист наручиоца Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, у висини уплаћеног аванса која 

треба да буде са клаузулом „без протеста“, са роком доспећа „по виђењу“ и мора да траје најмање до правдања аванса. 

Уз менично писмо, неопходно је да се достави картон депонованих потписа за лице које је потписало меницу, као и доказ о регистрацији менице. 

3) Меница за отклањање грешака  у гарантном року у износу 5% вредности уговора, предаје се наручиоцу  у тренутку примопредаје апарата. 

Менице које се достављају као средство финансијског обезбеђења морају бити прописно регистроване код Народне банке Србије, о чему је 

ивршилац дужан да достави потврду. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца  Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др 

Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, или e-mail-oм: javne.nabavke@imd.org.rs или факсом на број.011/2609-869] тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

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

ЈН бр. 22-П/2014. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

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

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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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.  

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у 

предметној јавној набававци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА 

ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који  је понудио дужи 

гарантни рок. 

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену и исту дужину гарантног рока биће изабрана понуда оног понуђача који је пре доставио 

понуду на Архиви наручиоца.  

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

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

 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ 

ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

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

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070. 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. Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку. 

У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације долази до застоја рока за подношење понуда.  

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права 

[осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона]. 

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 за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на 

Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку. 

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

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

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

оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на 

број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  

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

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

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  У случају да је поднета само једна понуда наручилац 

може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 22-П/2014- Медицинска опрема - Монитор за неинвазивни мониторинг  

         1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

Матични број понуђача:  

Порески     идентификациони     број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено  за   потписивање уговора  
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2) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

                                                                     М.П.                             Потпис овлашћеног лица 

 

 

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    

који    ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    

који    ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

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

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

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

учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) Oбразац понуде  

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   и финансијска понуда, са структуром цене  

МОНИТОР ЗА НЕИНВАЗИВНИ МОНИТОРИНГ 

 Назив опреме : Монитор за неинвазивни 

мониторинг 

Карактеристике, опис опреме: 

 Једин. 

мере 

 

Колич

ина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Jединична цена са 

ПДВ-ом 

Произвођач 

 Aпарати треба да поседују следеће 

карактеристике:  

TFT LCD дисплеј у боји, дијагонале  мин. 10 

инча, са „touch-screen“ функцијом; 

- Истовремени приказ мин. 5 кривуља и 

12 нумеричких вредности; 

- Прикључци за праћење ЕКG, 

респирације, SpО2, NIBP  и температуре; 

- Прикључак за праћење инвазивног 

притиска (IBP); 

- Прикључак за интубирано и 

неинтубирано праћење капнографије; 

- Детекција и одбацивање сигнала 

пејсмејкера; 

- Детекција и алармирање поремећаја 

ком 5    
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SТ сегмента; 

- Детекција, алармирање и меморисање 

аритмија: 10s по епизоди, у укупном трајању 

од 120h; 

- Графички и нумерички тренд за 

виталне параметре у трајању од мин. 120h; 

- Континуирано меморисање комплетне 

ЕКГ кривуље током последњих 120h; 

- Визуелни и звучни аларми у три 

приоритета, са подешавањем граница аларма 

и меморисањем последњих 120h; 

- Апарат треба да мери и приказује 

време простирања пулса; 

- Аутоматско стартовање мерења NIBP 

уколико се значајно промени време 

простирања пулса; 

-Континуирано неинвазивно праћење 

процењене вредности хемодинамских 

параметара CО и SV;(прихватљаво је 

понудити монитор са праћењем 

хемодинамских параметара  ICO и SV) 

-Могућност избора увећаног приказа 

нумеричких параметара, читљивог са велике 

удаљености; 

-Акумулаторска батерија која обезбеђује мин. 

3h непрекидног рада; 

-Заштита од дефибрилације; 

-Уграђен визуелни водич са упутствима за 

правилно постављање сензора и сонди; 
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-Компатибилност  са постојећим мониторима 

у смислу умрежавања у систем централног 

мониторинга; /постојећи монитори  у смислу 

умрежавања у централни мониторинг на 

Одељењу пед.интензивне неге су  монитори 

Nihon Kohden  / 

Уз апарат је потребно испоручити следећи 

прибор: 

-NIBP  манжетна за бебе ширине 4 цм, сет од 

10 комада –укупно  /по 2 за сваки апарат/ 

Сав остали наведени прибор тражен је уз 

сваки монитор: 

-NIBP манжетна за децу ширине 7 цм, 1 комад 

-NIBP манжетна за децу ширине 10 цм, 1 

комад 

- NIBP манжетна за одрасле ширине 13 

цм, 1 комад 

- ЕКG кабл са 3 вода, 1 комад 

- Вишекратна SpО2 сонда за бебе и 

децу, 1 комад 

- Вишекратна SpО2 сонда з аодрасле 

(штипаљка), 1 комад 

- Прибор за неинвазивно праћење 

процењене вредности хемодинамских 

параметара CО и SV, 1 сет 

- Акумулаторска батерија, 1 комад 

- Упутство за употребу на српском 

језику 
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Напомена: Апарат  мора имати дозволу за промет Агенције за лекове и медицинска средства Србије.       

 

Гарантни рок: 

 

 

НАПОМЕНА/ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У току  реализације ове јавне набавке дошло је до промене техничке опремљености Одељења педијатријске и 

неонаталне интензивне неге донацијом  десет   Nihon Kohden монитора тако да је сада број ових монитора 19 / пре ове донације било их је 9 /. У 

току је техничко повезивање свих 19 монитора у централни мониторинг. Како је капацитет целог одељења 24 болесничка места, набавком још пет 

монитора / у поступку ове јавне набавке/  компатибилних са Nihon Kohden мониторима сва болесничка места би била покривена централним 

мониторингом. 

 

 

 

 

 Укупна цена без ПДВ-a: 

 

      

 Укупна цена сa ПДВ-oм: 
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Укупна  цена без ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок испоруке 

 

 

Датум                        Понуђач 

М. П. 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде.Образац понуде садржи елементе структуре цене. 

Понуђач уписује понуђену јединичну и укупну цену без обрачунатог ПДВ-а у обрасцу понуде, одн. у обрасцу структуре цене јединичну и  укупну цену 

са и без обрачунатог ПДВ-а. 
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VIII      МОДЕЛ УГОВОРА 

 

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

 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ са седиштем у_____________________________________ _______________, 

улица______________________________________________, ПИБ:____________________, Матични број:____________________________________, 

Број рачуна: ___________________________ Назив банке:____________________________________________________________________________, 

кога заступа____________________________________________________________________________________________________________________  

(у даљем тексту продавац) 

 

И 

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

100136676, Матични број: 07046219;   кога заступа в.д. директора мр сци мед др Радоје Симић (у даљем тексту: купац), 

Основ уговора: 

ЈН. Број: 22-П/2014 

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

Понуда изабраног понуђача бр. ________________________________________________________ 

од____________________________________________________ 

 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја Медицинске опреме - Монитор за неинвазивни мониторинг ЈН. бр. 22-П/2014. 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде број __________________ по јавном позиву која је саставни део уговора.      
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              Вредност набавке _________________________________ дин без ПДВ-а,____________________________________________________ дин са 

ПДВ-ом. 

 

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. Плаћање: Аванс 100%, купац се обавезује да уплати у року од 15 дана од потписивања уговора а све  у зависности од преношења средстава  

             од стране Министарства здравља. 

4. РОК ИСПОРУКЕ 

4.1.       Рок испоруке добара: 45 дана од дана уплате аванса. 

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

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

 

5.  УГОВОРНА КАЗНА 

Уколико продавац  не испоручи опрему која је предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 

0,5%  од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно 

уговорене цене. 

 

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ, ГАРАНТНИ РОК, СЕРВИС 

6.1. Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати: 

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

- каталозима достављеним уз понуду продавца 

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

 

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

Приликом примопредаје апарата продавац издаје  отпремницу и на њој се  потврђује пријем потписом овлашћеног представника купца. 

Купац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу видљивих недостатака, као и обавезе продавца 

уколико се утврди постојање недостатака. У случају постојања недостатака ово ће се записнички констатовати.; 

 

6.3. Евентуална рекламација од стране купца на испоручену опрему мора бити сачињена у писменој форми и достављена продавцу у року од 48 

(четрдесетосам) часова. 

6.4. Приликом испоруке добара продавац предаје купцу - потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутства за 

употребу. 
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6.6.       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. Гарантни рок је____________________________________/уписати/ 

6.7.        Понуђач је обавезан да обезбеди сервисну подршку за одржавање испоручене опреме 

 

7. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ - Meница  

У року од 7 дана од закључења уговора, продавац  доставља: БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ и менично овлашћење за повраћај авансног 

плаћања  у корист наручиоца Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, у висини уплаћеног аванса која треба да 

буде са клаузулом „без протеста“, са роком доспећа „по виђењу“ и мора да траје најмање до правдања аванса. 

Уз менично писмо, неопходно је да се достави картон депонованих потписа за лице које је потписало меницу, као и доказ о регистрацији менице. 

Меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу 5% вредности уговора, предаје се наручиоцу  у тренутку примопредаје апарата. 

Менице које се достављају као средство финансијског обезбеђења морају бити прописно регистроване код Народне банке Србије, о чему је 

ивршилац дужан да достави потврду. 

8. ВИША СИЛА 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

 

9. СПОРОВИ 
9.1. 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. 

 

10. РАСКИД УГОВОРА 
10.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да 

предходно писмено упозори о томе уговорну страну. 

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

 

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
11.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
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12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка,  по 2 (два) за сваку страну        

 

 

                                                             

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

 

Купац:                                                                      Подизвођач/  Учесник у заједничкој                

                 понуди                                                                                                                                                       

                  Подизвођач/ 

                                                                                                                                                       

Институт за здравствену заштиту         _________________________________ 

мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“                                            _________________________________                                                                                                                                

В.д. директора мр сци мед др Радоје Симић                                    _____________________________________                                                                                                 

          

 

                                                                         (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 

 

 

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

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара Медицинске опреме - Монитор за 

неинвазивни мониторинг бр. 22-П/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну 

за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 

закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара Медицинске опреме - Монитор за неинвазивни 

мониторинг бр. 22-П/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 

и оверена печатом. 


