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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке  ЈН 27/2014, број Одлуке 10/1201 oд 06.10.2014.г. и Решења о образовању комисије дел.бр. 10/1202 од 06.10.2014.г., припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку  - Хируршког шавног материјала –конаца 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке и процењена вредност 4-5 

III Врста, техничке карактеристике и сл.  6 

 

 

IV 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

7-11 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12-19 

VI Образац понуде  20-42 

VII Образац структуре цене 43-44 

VIII Модел уговора 45-47 

IX Образац трошкова припреме понуде 48 

X Образац изјаве о независној понуди 49 

 

XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 50 

 

XII Евиденција достављених узорака 51 

           

 Укупно: 51 странa 
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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 отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 27/2014 су добра – Хируршки шавни материјал – конци 

 

Ознаке из општег речника набавки: материјал за хируршко шивење /33141125/, прибор за хируршко шивање /33141121/ 

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; Софија Гомирац, службеник за јавне набавке тел.011/3108-250, е - mail адреса 

javne.nabavke@imd.org.rs и број факса 011/2609-869. 

 

 

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

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 27/2014 су добра – Хируршки шавни материјал – конци 

 

Ознаке из општег речника набавки: материјал за хируршко шивење /33141125/, прибор за хируршко шивање /33141121/ 

2. Партије 

Набавка је обликована у 22 партије 

Процењена вредност јавне набавке: 6,364,000.00 динара без ПДВ-а 

1 Шавни материјал за општу хирургију – нересорптиван, свилени,уплетен 24,044.60 

2 Шавни материјал за општу хирургију – ресорптиван, уплетен 940,161.60 

3 Шавни материјал за општу хирургију – ресорптиван,уплетен 338,742,00 

4 Шавни материјал за неонаталну хирургију – ресорптиван,  уплетен, пресвучен 403,859,52 

5 Шавни материјал за општу хирургију – средње ресорптиван,монофиламент 193,752.00 

6 Шавни материјал за пластичну хирургију – нересорптиван, монофиламентан 203,087.52 

7 Шавни материјал за кардиохирургију, за канулацију – нересорптивни, уплетен, 

пресвучен 

487,692.00 

8 Шавни материјал за општу кардиохирургију, за рад на срцу - нересорптиван, 

монофиламентан 

1,153,341.60 

9  Шавни материјал за неонаталну кардиохирургију,за рад на срцу-нересорптиван, 

монофиламентан 

1,352,112.00 

10 Nylon tape  и  восак 140,400.00 

11 Ланени  конац –природан, нересорптиван, уплетен, небојен, лан 100% 65,700.00 

12 Ланени конац – нересорптивни, уплетени 261,120.00 
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13 Шавни материјал  за  пластичну  хирургију - ресорптиван, монофиламент 29,160.00 

14 Шавни материјал за кардиохирургију – стернум ,нересорптивни, уплетен, 

пресвучен 

124,956.00 

15 Шавни материјал за дневну болницу Клинике за дечју хирургију - ресорбилан, 

уплетен 

22,679,76 

16 Шавни материјал за дневну болницу Клинике за дечју хирургију, ресорбилан, 

монофиламентан 

28,000.00 

17 Шавни материјал за дневну болницу Клинике за дечју хирургију  - нересорбилан 35,672.00 

18 Шавни материјал за дневну болницу Клинике за дечију хирургију - ланени конац 110,000.00 

19 Шавни материјал за ОРЛ салу 70,700.00 

20 Шавни материјал за Службу за пријем болесника, специјалистичке и 

консултативне прегледе Клинике за дечју хирургију, нересорбилан, 

монофиламентан  

269,500.00 

21 Шавни материјал за Службу за пријем болесника, специјалистичке и 

консултативне прегледе Клинике за дечју хирургију, ресорбилан, уплетен 

69,720.00 

22 Шавни материјал за Службу за пријем болесника, специјалистичке и 

консултативне прегледе Клинике за дечју хирургију - хируршки конци са 

двосмерно усмереним перцима са две игле за двосмерно шивење без чворова и 

везивања 

39,600.00 

   

  6,364,000.00 

 

 

 

 



6 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

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

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Техничке карактеристике су ближе описане у образцу понуде – образцу са ознаком бр. 5) 

Техничке караткеристике производа понуђач ће доказати достављањем каталога и узорака. 

Понуђач је дужан да у каталогу обележи редним бројем партије и ставке производ који нуди у тој партији/ставци. 

Стручна комисија ће ценити тражене карактеристике и бодовати квалитет производа на основу узорака. 

 

 

Рок плаћања: минимум 60 дана од  дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Рок испоруке: сукцесивно, 24 часа од захтева наручиоцу. 

 

Рок 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. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

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

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 

Закона, и то: 

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

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

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

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

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

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

Министарства здравља 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 

Закона, и то:  

 

 

 

1. Понуђач је дужан да у сврху доказивања свог пословног и финансијског капацитета, достави доказ да нису раскинути уговори о јавној набавци са 

здравственим установама које се финансирају из средстава РФЗО, у последње две године, а за добра која су предмет ове јавне набавке. 

 

2.  У сврху доказивања  финансијског и пословног  капацитета  понуђач је обавезан да достави Извештај о бонитету  издат од стране надлежног органа или  

биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године /2011, 2012, 2013/ чиме треба да докаже  позитивно пословање у, односно податак да понуђач 

у тим годинама  није исказао губитак  у пословању. Комисија ће разматрати крајњи податак о позитивном пословању / нето добитак  

 

3. Потребно је да у циљу доказивања пословног капацитета понуђач поседује сл. сертификате: 

Certificate 
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ISO 14001: 2004 – систем менаџмента заштитом животне средине, дефинише захтеве за управљање заштитом животне средине. Испуњавање ових захтева 

је потребно документовати како би постојао доказ о поштовању стандарда и о ефикасном раду у складу са стандардом. 

 

Certificate 

ISO 9001 : 2008 – систем менаџмента квалитетом, је међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у пословној 

организацији које организација мора испунити да би ускадила своје пословање са међународно признатим нормама. 

 

4.  Обавезно је поседовање и прилагање доказа –потврде /ауторизација/ произвођача,заступника или ино добављача о сагласности за учешће односног 

понуђача на тендеру  Института за  /навести назив и број партије за коју се подноси понуда/. Из овога се може предвидети да ће понуђач у периоду 

трајања уговора располагати понуђеном врстом и количином  добара и да ће обезбедити редовну и сигурну испоруку. 

 

5. Сви понуђени производи морају бити регистровани од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије, чиме се доказује квалитет, ефикасност и 

безбедност производа.  

 

6. Уз понуду обавезно доставити узоркe  понуђених производа  уколико исти нису коришћени на Институту у претходне две године. За сваку  понуђену 

партију приложити најмање по 5 узорака /различите дебљине конца/. Узорке доставити уз попуњен образац евиденције узорака  бр. XII. Понуда ће се 

оценити као неприхватљива уколико понуђач не достави узорке како је предвиђено у конкурсној документацији. 

 

 

7. Уз понуду доставити списак понуђених производа са оригиналним / заштићеним /     именима и ценама по паковању  и означити их  по партијама. 

 

 

 

       Ако  се карактеристике понуђених производа не поклапају у потпуности са задатим карактеристикама наведеним у табели понуде та одступања обавезно 

приказати у колони „напомена“ и уписати карактеристику коју има производ који се нуди /нпр дужина конца или сл./   

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

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

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно.  

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

неопходна испуњеност тог услова. 

 

 

 

Изабрани понуђачи ће бити обавезни да у писаној форми доставе изјаве о свим одступањима од уговорених обавеза и навода  ако  настану у току трајања Уговора 

да би надлежна служба Института могла благовремено да предузме потребне законске мере и спречи застој и неправилности у снабдевању. 
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2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

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

 

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

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

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

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

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

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

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

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

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

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

није изречена мера забране обављања одређених послова.  

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

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију 

да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

              Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа дозвола надлежног министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке –  

                Министарства здравља-Решење министарства здравља за обављање делатности 

5) Дозвола мора бити важећа. 
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране 

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

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1. Понуђач је дужан да у сврху доказивања свог пословног и финансијског капацитета, достави доказ да није раскинут уговор о јавној набавци са 

здравственим установама које се финансирају из средстава РФЗО, а за добра која су предмет ове јавне набавке – Доставити Изјаву понуђача дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу да нема раскинннутих уговора о јавној набавци, за добра која су предмет ове јавне набавке,  у последње две 

године 

 

2.  У сврху доказивања  финансијског и пословног  капацитета  понуђач је обавезан да достави Извештај о бонитету  издат од стране надлежног органа или  

биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године /2011, 2012, 2013/ чиме треба да докаже  позитивно пословање у, односно податак да понуђач 

у тим годинама  није исказао губитак  у пословању. Комисија ће разматрати крајњи податак о позитивном пословању / нето добитак  

 

3. Потребно је да у циљу доказивања пословног капацитета понуђач достави фотокопије сл. сертификата: 

Certificate 

ISO 14001: 2004 – систем менаџмента заштитом животне средине, дефинише захтеве за управљање заштитом животне средине. Испуњавање ових захтева 

је потребно документовати како би постојао доказ о поштовању стандарда и о ефикасном раду у складу са стандардом.  

Certificate 

ISO 9001 : 2008 – систем менаџмента квалитетом, је међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у пословној 

организацији које организација мора испунити да би ускадила своје пословање са међународно признатим нормама. 

 

4.  Обавезно је поседовање и прилагање доказа –потврде /ауторизација/ произвођача,заступника или ино добављача о сагласности за учешће односног 

понуђача на тендеру  Института за  /навести назив и број партије за коју се подноси понуда/. Из овога се може предвидети да ће понуђач у периоду 

трајања уговора располагати понуђеном врстом и количином  добара и да ће обезбедити редовну и сигурну испоруку. 

 

5. Доставити Решење АЛИМС-а, где се види да су сви понуђени производи регистровани од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије 

/обележити у решењу партију-ставку из понуде/.  

 

6. Уз понуду обавезно доставити узоркe  понуђених производа  уколико исти нису коришћени на Институту у претходне две године. За сваку  понуђену 

партију приложити најмање по 5 узорака /различите дебљине конца/. Узорке доставити уз попуњен образац евиденције узорака бр. XII. Понуда ће се 

оценити као неприхватљива уколико понуђач не достави узорке како је предвиђено у конкурсној документацији. 

 

 

7. Уз понуду доставити списак понуђених производа са оригиналним / заштићеним /  именима и ценама по паковању  и означити их  по партијама. 

 

 

       Ако  се карактеристике понуђених производа не поклапају у потпуности са задатим карактеристикама наведеним у табели понуде та одступања обавезно 

приказати у колони „напомена“ и уписати карактеристику коју има производ који се нуди /нпр дужина конца или сл./   
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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) Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

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

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

 

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

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. Ако се у држави у којој 

понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

надлежних органа те државе. 

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

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Каталози и сертификати  могу бити на енглеском језику или на 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 – Хируршки шавни материјал – конци, ЈН бр. 27/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 05.11.2014 г. до 9:00 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. 

Отварање понуда ће се спровести истог дана, односно 05.11.2014.г.у 11:00 часова. 

3.ПАРТИЈЕ 

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

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају                                                                                              

бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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 –  Хируршког шавног материјала –конаца 

,  за партије_______________________________   ЈН бр. 27/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” 

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

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничких понуда. 

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

подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

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

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

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

јавној набавци.  

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

се доказује испуњеност услова. 
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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. 

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.Рок плаћања: минимум 60 дана од  дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2.Рок испоруке:  сукцесивно, 24 часа од захтева наручиоцa. 
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9.3.Рок 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 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а. 

Образац структуре цена понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. Образац структуре цене је саставни део образца понуде. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 

 

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

I  Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

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

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

 

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

 

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

              намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла,  могу да доставе бланко сопствену меницу, која мора бити  

               евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

              овлашћеног за  заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од  

              10%  од укупне  вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од  

              стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.   

 

II Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 8 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу као средство финансијског 

обезбеђења Оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора трајати 30 дана дуже од истека рока важности уговора у износу од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а. 

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

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

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије., уместо банкарске гаранције. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
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стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10%  од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу - писму.  Изабрани понуђач  се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла. 

Средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла која мора трајати 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

 

 

 

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. 27/2014. 

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).  

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,  као и код његовог 

подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

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

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 

предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 

преда наручиоцу банкарску гаранцију или бланко сопствену меницу  ( уколико је вредност уговора до 150.000,00 дин без ПДВ-а),  за добро извршење посла, у 

висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

средства обезбеђења  за добро извршење посла мора да се продужи. 

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

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА – у складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама 

 

Kритеријум  за доделу уговора је економски најповољнија понуда 

  Елементи критеријума  су: Цена 50 пондера и квалитет 50 пондера 

Пондери за цену се израчунавају по формули: 

Најнижа понуђена цена Х 50 

_____________________________ 

понуђена цена 

Под ценом се подразумева укупна вредност за сваку партију и та вредност ће се примењивати у формули приликом бодовања.Квалитет ће се бодовати-

оцењивати на основу следећих карактеристика производа који су предмет ове набавке  са највише  50 ПОНДЕРА 
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1. Однос дебљине игле и конца /игла не може бити дебља од конца / 

2. Чврстина игле /игла не сме да се савија приликом интервенције/ 

3. Игла не сме да пуца приликом интервенције  

4. Довољна чврстина конца при везивању/ да не пуца/ 

5. Конац мора бити таквог квалитета да се крај конца при везивању не увија 

6. Адекватна веза игле и конца /игла не сме да се одваја од конца у случајевима кад то није предвиђено карактеристикама конца а те карактеристике су 

одређене потребама хируршког захвата за који су намењене, нпр. кардиохируршки захвати захтевају такву везу игле и конца/ 

 

 Производи који поседују свих шест захтеваних карактеристика биће оцењени са 50 пондера 

 Производи који поседују 3-5 наведених карактеристика биће оцењени са 25 пондера  

 Производи који поседују 1-2 од  наведених карактеристика биће оцењени са 2  пондера 

Наведене карактеристике оцењиваће стручна комисија провером понуђеног материјала /узорака/. 

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 за понуђене партије најповољнија ће се бирати по редоследу пријема понуда на архиви 

Института. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

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

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

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

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

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

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 
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току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

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

2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 

подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

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

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

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

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

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

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

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

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

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 

уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из 

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

динара. 

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

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр 27/2014 – Хируршки шавни материјал –конци 

, за партије_________________________________________________       

 

 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

Матични број понуђача:  

Порески     идентификациони     број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено  за   потписивање уговора  

 

2) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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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 

 

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    који    

ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  
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 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    који    

ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена: 

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

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

 

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:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

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

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

учесник у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

5) Oбразац понуде  

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ и финансијска понуда 

 

Partija 1. Šavni materijal za opštu hirurgiju – neresorptivan, svileni,upleten 

     R.b     Naziv konca i 

sastav 

Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip 

igle 

 Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  cena Rešenje ALIMS Proizvodjač Napomena 

1/1 Neresorptivan  

svileni, upleten 

   5/0 75 16      

Okrugla 

36  Kom         

1/2 Neresorptivan  

svileni, upleten 

2 150      /    Bez igle 144  Kom         

1/3 Neresorptivan  

svileni, upleten 

0 75      /     Bez igle 72  Kom         

  Ukupno za partiju                   

 

Partija  2. Šavni materijal za opštu hirurgiju – resorptivan, upleten 

     R.b     Naziv konca i 

sastav 

Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip 

igle 

 Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  cena Rešenje ALIMS Proizvodjač Napomena 

2/1 Poliglaktin 2 90 48     Okrugla  

1/2 

180   Kom         

2/2 Poliglaktin 1 90 48     Okrugla  

1/2 

324   Kom         

2/3 Poliglaktin 0 75 30     Okrugla  

1/2 

432   Kom         

2/4 Poliglaktin     2/0 90 26     Okrugla  

1/2   

648   Kom         
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2/5 Poliglaktin     3/0 90 22     Okrugla  

1/2 

792   Kom         

2/6 Poliglaktin     3/0 90 30     Okrugla  

1/2 

360   Kom         

2/7 Poliglaktin     4/0 75 16     Okrugla  

1/2 

792   Kom         

2/8 Poliglaktin     4/0 90 22     Okrugla  

1/2 

360   Kom         

2/9 Poliglaktin     5/0 75 13     Okrugla  

1/2 

288   Kom         

2/10 Poliglaktin     5/0 75 17     Okrugla  

1/2  

216   Kom         

2/11 Poliglaktin 1 100 63    Okrugla 

tup    

vrh,jetrena     

3/8 

36  Kom         

                    

Ukupno za 

partiju 

                    

 

 

Partija  3.Šavni materijal za opštu hirurgiju – resorptivan,upleten 

     

 R.b     Naziv konca i 

sastav 

Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip 

igle 

 Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  cena Rešenje ALIMS Proizvodjač Napomena 

3/1 Poliglaktin     2/0 75 26      Kožna  

3/8 

360 Kom         
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3/2 Poliglaktin     3/0 75 26      Kožna  

3/8 

432 Kom         

3/3 Poliglaktin     4/0 75 16      Kožna  

3/8 

360 Kom         

3/4 Poliglaktin     5/0 75 16      Kožna  

3/8 

360 Kom         

3/5 Poliglaktin     6/0 75 12      Kožna  

3/8 

108 Kom         

                       

Ukupno za 

partiju 

                    

 

Partija  4. Šavni materijal za neonatalnu hirurgiju – resorptivan,  upleten, presvučen 

    R.b     Naziv konca i 

sastav 

Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip 

igle 

 Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  cena Rešenje ALIMS Proizvodjač Napomena 

4/1 Homopolimer  

poliglikolne 

kiseline 

    3/0 75 20     

Okrugla  

1/2 

684 Kom         

4/2 Homopolimer  

poliglikolne 

kiseline 

    4/0 75 16     

Okrugla  

1/2 

684 Kom         

4/3 Homopolimer  

poliglikolne 

kiseline 

    5/0 75 13     

Okrugla  

1/2 

144 Kom         

                       

Ukupno za 

partiju 
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Partija  5. Šavni materijal za opštu hirurgiju – srednje resorptivan,monofilament 

             R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  
Količina 

 Jed.   

mere 
  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

1 Srednje resorptivan 

monofilament 

    2/0 75 26      Kožna   

3/8  

36 Kom         

2 Srednje resorptivan 

monofilament 

    3/0 75 24      Kožna  

3/8   

72 Kom         

3 Srednje resorptivan 

monofilament 

    4/0 75 16      Kožna  

3/8 

216 Kom         

4 Srednje resorptivan 

monofilament 

    5/0 45 12      Kožna  

3/8 

216 Kom         

5 Srednje resorptivan 

monofilament 

    6/0 75 16      Kožna  

3/8 

36 Kom         

6 Srednje resorptivan 

monofilament 

    6/0 45 12      Kožna  

3/8 

36 Kom         

7 Srednje resorptivan 

monofilament 

    3/0 75 22    Okrugla 

1/2 

36 Kom         
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8 Srednje resorptivan 

monofilament 

    4/0 75 17    Okrugla 

1/2 

36 Kom         

9 Srednje resorptivan 

monofilament 

    5/0 75 17    Okrugla 

1/2  

36 Kom         

                       Ukupno za 

partiju 

                    

 

 

Partija  6. Šavni materijal za plastičnu hirurgiju – neresorptivan, monofilamentan 

    R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

6/1 Poliamid 0 75 24      Kožna  

3/8 

144 Kom         

6/2 Poliamid     2/0 75 26      Kožna  

3/8 

252 Kom         

6/3 Poliamid     3/0 75 19      Kožna  

3/8 

684 Kom         

6/4 Poliamid     4/0 75 16      Kožna  

3/8 

684 Kom         

6/5 Poliamid     5/0 75 16      Kožna  

3/8 

216 Kom         

6/6 Poliamid     6/0 75 12      Kožna  

3/8 

108 Kom         
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                       Ukupno za 

partiju 

                    

 

 

Partija  7. Šavni materijal za kardiohirurgiju, za kanulaciju – neresorptivni, upleten, presvučen 

    R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

7/1 Polietilen  tereftalat  presvučen  

polibutilatom 

    2/0 90 25 Okrugla, 

dve igle  1/2 

108 Kom         

7/2 Polietilen  tereftalat  presvučen  

polibutilatom 

    3/0 90 25 Okrugla, 

dve igle 1/2 

180 Kom         

7/3 Polietilen  tereftalat  presvučen  

polibutilatom 

    3/0 75 20 Okrugla, 

dve igle 1/2 

108 Kom         

7/4 Polietilen  tereftalat  presvučen  

polibutilatom 

    3/0 75 16 Okrugla, 

dve igle 1/2 

108 Kom         
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7/5 Polietilen  tereftalat  presvučen  

polibutilatom 

    4/0 90 13 Okrugla, 

dve igle 1/2 

144 Kom         

7/6 Polietilen  tereftalat  presvučen  

polibutilatom 

    4/0 75 16 Okrugla, 

dve igle 1/2 

144 Kom         

7/7 Polietilen  tereftalat  presvučen  

polibutilatom 

    5/0 60 13 Okrugla, 

dve igle  1/2 

216 Kom         

7/8 Polietilen  tereftalat  presvučen  

polibutilatom 

    5/0 90 16 Okrugla, 

dve igle  1/2 
144 Kom         

7/9 Polietilen  tereftalat  presvučen  

polibutilatom 

    6/0 75 13 Okrugla, 

dve igle  3/8 

36 Kom         

                       Ukupno za 

partiju 

                    

 

 

Partija  8. Šavni materijal za opštu kardiohirurgiju, za rad na srcu - neresorptivan, monofilamentan 
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R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

8/1 Polypropylen     2/0 90 26 Dve 

kardiovaskularne 

igle 1/2 

216 Kom         

8/2 Polypropylen     3/0 75 22 Dve 

kardiovaskularne 

igle 1/2 

72 Kom         

8/3 Polypropylen     3/0 90 17 Dve 

kardiovaskularne 

igle 1/2 

72 Kom         

8/4 Polypropylen     4/0 90 26 Dve 

kardiovaskularne 

igle 1/2 

144 Kom         

8/5 Polypropylen     4/0 90 20 Dve 

kardiovaskularne 

igle 1/2 

72 Kom         

8/6 Polypropylen     4/0 90 17 Dve 

kardiovaskularne 

igle 1/2 

216 Kom         
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8/7 Polypropylen     5/0 60 17 Dve 

kardiovaskularne 

igle 1/2 

108 Kom         

8/8 Polypropylen     5/0 60 10 Dve 

kardiovaskularne 

igle 1/2 

132 Kom         

8/9 Polypropylen     5/0 75 13 Dve 

kardiovaskularne 

igle 1/2 

228 

 

Kom         

8/10 Polypropylen     6/0 60 9 Dve 

kardiovaskularne 

igle 3/8 

72 Kom         

8/11 Polypropylen     6/0 60 8 Dve 

kardiovaskularne 

igle 3/8 

72 Kom         

8/12 Polypropylen     6/0 75 11 Dve 

kardiovaskularne 

igle 3/8 

72 Kom         

8/13 Polypropylen     7/0 60 6 Dve 

kardiovaskularne 

igle 3/8 

72 Kom         
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8/14 Polypropylen     7/0 60 8 Dve 

kardiovaskularne 

igle 3/8 

36 Kom         

8/15 Polybutester      5/0 75 13            Dve 

kardiovaskularne  

igle 1/2 kruga 

24 Kom         

8/16 Polipropilen 8/0 75 6 Dve 

kardiovaskularne 

igle 3/8 

24 Kom         

                       Ukupno za 

partiju 

            

  

      

     

 

 

  Partija 9. Šavni materijal za neonatalnu kardiohirurgiju,za rad na srcu-neresorptivan,monofilamentan                                     

R.b     Naziv 

konca i sastav 

Debljin

a konca 

Dužin

a 

konca 

(cm) 

Duž.igl

e (mm) 

     Tip igle  

Količin

a 

 Jed.   

mere 

  Jed. 

cena    

Ukupna  

cena 

Rešenj

e 

ALIMS 

Proizvodja

č 

Napomena 

9/1 Polypropylen     5/0 60     9,3  Dve 

kardiovaskularn

e     cc  igle 3/8      

72 Kom         

9/2 Polypropylen     5/0 60 11 Dve 

kardiovaskularn

e     cc  igle 1/2 

180 Kom         
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9/3 Polypropylen     5/0 75 13 Dve 

kardiovaskularn

e     cc  igle 1/2 

108 Kom         

9/4 Polypropylen     6/0 75     9,3 Dve 

kardiovaskularn

e  BV  igle 

visiblack  3/8 

72 Kom         

9/5 Polypropylen     6/0 60 11 Dve 

kardiovaskularn

e     BV  igle  

3/8 

36 Kom         

9/6 Polypropylen     6/0 60 11 Dve 

kardiovaskularn

e     cc  igle 3/8      

144 Kom         

9/7 Polypropylen     6/0 75 13  Dve 

kardiovaskularn

e    cc  igle 3/8      

72 Kom         

9/8 Polypropylen     6/0 45     6,5   Dve 

kardiovaskularn

e   TF-6  igle 1/2      

72 Kom         



35 

 

9/9 Polypropylen     7/0 75     9,3 Dve 

kardiovaskularn

e  BV ’’silver ’’  

igle  3/8 

24 Kom         

9/10 Polypropylen     7/0 45 8            Dve 

kardiovaskularn

e BV ’’silver-

evrepoint ’’  igle  

3/8 

60 Kom         

9/11 Polypropylen      7/0 75    9,3 Dve 

kardiovaskularn

e cc  igle 

’’evrepoint ’’3/8 

72 Kom         

9/12 Polypropylen      7/0 45     6,5   Dve 

kardiovaskularn

e    TF-6  igle 

1/2      

36 Kom         

                       

Ukupno za 

partiju 

                    

             Partija  10. Nylon  tape  i  vosak 

       R.b     Naziv 

konca i sastav 

Debljin

a konca 

Dužin

a 

konca 

(cm) 

Duž.igl

e (mm) 

     Tip igle  

Količin

a 

 Jed.   

mere 

  Jed. 

cena    

Ukupna  

cena 

Rešenj

e 

ALIMS 

Proizvodja

č 

Napomena 

10/1 Nylon  tape   75   3 mm   600 Kom      
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10/2 Nylon  tape   75   6 mm   180 Kom      

10/3 Vosak         180 Kom      

                             Ukupno za partiju                                                                                                                                                           

             

             Partija  11. Laneni  konac –prirodan, neresorptivan, upleten, nebojen, lan 100% 

     R.b     Naziv 

konca i sastav 

Debljin

a konca 

Dužin

a 

konca 

(cm) 

Duž.igl

e (mm) 

     Tip igle  

Količin

a 

 Jed.   

mere 

  Jed. 

cena    

Ukupna  

cena 

Rešenj

e 

ALIMS 

Proizvodja

č 

Napomena 

11/1 Laneni  

konac  

nesterilan 

70 658         Bez  igle 10 Kale

m 

        

11/2 Laneni  

konac  

nesterilan 

50 468         Bez  igle 10 Kale

m 

        

11/3 Laneni  

konac  

nesterilan 

0 283         Bez  igle 6 Kale

m 

        

11/4 Laneni  

konac  

nesterilan 

2 160         Bez  igle 6 Kale

m 

        

                       

Ukupno za 

partiju 

                    

                                           

     

             Partija  12. Laneni konac – neresorptivni, upleteni 

 R.b     Naziv 

konca i sastav 

Debljin

a konca 

Dužin

a 

konca 

(cm) 

Duž.igl

e (mm) 

     Tip igle  

Količin

a 

 Jed.   

mere 

  Jed. 

cena    

Ukupna  

cena 

Rešenj

e 

ALIMS 

Proizvodja

č 

Napomena 
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12/1 Laneni  

konac  

sterilan 

   3/0 250         Bez  igle 840 Kom         

12/2 Laneni  

konac  

sterilan 

   2/0 250         Bez  igle 600 Kom         

12/3 Laneni  

konac  

sterilan 

0 250         Bez  igle 96 Kom         

12/4 Laneni  

konac  

sterilan 

2 250         Bez  igle 96 Kom         

                       

Ukupno za 

partiju 

                    

             

Partija  13. Šavni materijal  za  plastičnu  hirurgiju - resorptivan, monofilament 

    R.b     Naziv 

konca i sastav 

Debljin

a konca 

Dužin

a 

konca 

(cm) 

Duž.igl

e (mm) 

     Tip igle  

Količin

a 

 Jed.   

mere 

  Jed. 

cena    

Ukupna  

cena 

Rešenj

e 

ALIMS 

Proizvodja

č 

Napomena 

13/1 Polidioksano

n 

   3/0 75 22      Okrugla  1/2 36 Kom         

13/2 Polidioksano

n 

   4/0 75 17      Okrugla  1/2 72 Kom         

                       

Ukupno za 

partiju 
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Partija  14. Šavni materijal za kardiohirurgiju – sternum ,neresorptivni, upleten, presvučen   

  R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

14/1 Poliester presvucen 

polibutilatom 

4 75 48      Okrugla  

1/2 

36 Kom         

14/2 Poliester presvucen 

polibutilatom 

2 75 40      Okrugla  

1/2 

108 Kom         

14/3 Poliester presvucen 

polibutilatom 

1 75 37      Okrugla  

1/2 

108 Kom          

14/4 Poliester presvucen 

polibutilatom 

0 75 30      Okrugla  

1/2 

108  Kom         

                       Ukupno za 

partiju 

                    

 

Partija 15. Šavni materijal za dnevnu bolnicu Klinike za dečju hirurgiju - resorbilan, upleten 
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R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

 15/1 Poliglaktin 3/0 75 20 Okrugla 24 Kom  

 

      

 15/2 Poliglaktin 4/0 75 16 Okrugla 24 Kom  

 

      

 15/3 Poliglaktin 5/0 75 16 Okrugla 12 Kom  

 

      

15/4 Poliglaktin 3/0 75 26 Kožna 48 Kom 

  

      

  Ukupno za partiju             

  

      

 

  Partija 16. Šavni materijal za dnevnu bolnicu Klinike za dečju hirurgiju, resorbilan, monofilamentan   

R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

16/1 Poliglekapron 25 4/0 45 16 Kožna 50 Kom 280 

 

  
  

  

16/2 Poliglekapron 25 5/0 45 13 Kožna 50 Kom 280 

 

  
  

  

Ukupno za partiju                     

 

Partija 17. Šavni materijal za dnevnu bolnicu Klinike za dečju hirurgiju  - neresorbilan 

  

R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

 17/1 Poliamid 2/0 45 26 Kožna 100 Kom         

 17/2 Poliamid 3/0 75 19 Kožna 100 Kom         

 17/3 Poliamid 4/0 75 16 Kožna 100 Kom         

 17/4 Poliamid 5/0 45 16 Kožna 40 Kom         

 17/5 Poliamid 6/0 50 12 Kožna 24 Kom         
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Ukupno za partiju                     

 

  Partija 18. Šavni materijal za dnevnu bolnicu Klinike za dečiju hirurgiju -laneni konac   

     R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

18/1  Laneni konac sterilan 2/0 250   Bez igle 50 kom     

    

  Ukupno za partiju             

  

      

 

 

Partija 19. Šavni materijal za ORL salu 

      

             R.b     Naziv konca i sastav Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

 19/1 Monofilamentni poliamid 3.0 75 19 3/8 kruga 150 

kom 

  

      

 19/2 Monofilamentni poliamid 4.0 75 19 3/8 kruga 100 

kom 

  

      

 19/3 Poliglaktin 3.0 75 16 3/8 kruga 50 kom 

  

      

 19/4 Poliglaktin 4.0 75 16 3/8 kruga 60 kom 

  

      

 19/5 Poliglaktin 3.0 75 22 1/2 kruga 50 kom 

  

      

 16/6 Poliglaktin 4.0 75 22 1/2 kruga 60 kom 

  

      

  

                     Ukupno za 

partiju 
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Partija 20. Šavni materijal za Službu za prijem bolesnika, specijalističke i konsultativne preglede Klinike za dečju hirurgiju, neresorbilan, monofilamentan  

                          

                          

R.b. Naziv konca i 

sastav 

Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž. 

Igle 

(mm) 

Tip igle Količina Jed. mere 

Jed. Cena Ukupna cena 

Rešenje 

ALIMS 
Proizvođač 

Napomena 

20/1 Poliamid 2/0 75 26 Kožna 200 Kom 
 

 

      

20/2 Poliamid 3/0 45 19 Kožna 700 Kom 
 

 

      

20/3 Poliamid 4/0 75 16 Kožna 700 Kom 
 

 

      

20/4 Poliamid 5/0 45 13 Kožna 600 Kom 
 

 

      

20/5 Poliamid 5/0 45 16 Kožna 350 Kom 
 

 

      

20/6 Poliamid 6/0 45 13 Kožna 200 Kom 
 

 

      

  Ukupno za 

partiju 

                  

  

 

Partija 21 . Šavni materijal za Službu za prijem bolesnika, specijalističke i konsultativne preglede Klinike za dečju hirurgiju, resorbilan, upleten  

 R.b. Naziv konca i 

sastav 

Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž. 

Igle 

(mm) 

Tip igle Količina Jed. mere 

Jed. Cena Ukupna cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvođač Napomena 

21/1 Poliglaktin 3/0 75 20 Okrugla 60 Kom 
 

 

      

21/2 Poliglaktin 4/0 75 16 Okrugla 60 Kom 
 

 

      

21/3 Poliglaktin 5/0 75 16 Okrugla 70 Kom 
 

 

      

21/4 Poliglaktin 3/0 70 16 Kožna 20 Kom 
 

 

      

21/5 Poliglaktin 4/0 70 16 Kožna 70 Kom 
 

 

      

21/6 Poliglaktin 5/0 70 15 Kožna 40 Kom 
 

 

      

21/7 Poliglaktin 6/0 70 15 Kožna 12 Kom 
 

 

      

  Ukupno za 

partiju 
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Partija 22. Šavni materijal za Službu za prijem bolesnika, specijalističke i konsultativne preglede Klinike za dečju hirurgiju - hirurški konci sa dvosmerno usmerenim 

percima sa dve igle za dvosmerno šivenje bez čvorova i vezivanja 

                         

 R.b     Naziv konca i 

sastav 

Debljina 

konca 

Dužina 

konca 

(cm) 

Duž.igle 

(mm) 

     Tip igle  Količina  Jed.   

mere 

  Jed. cena    Ukupna  

cena 

Rešenje 

ALIMS 

Proizvodjač Napomena 

22/1 

Resorptivni 

sintetski 

monofilamentni, 

PGA-PCL 3/0 14 x 14 12 

3/8 kruga, 

diamond 

point 12 kom 

  

      

  

                     

Ukupno za 

partiju 
            

  

      

 

 

Укупна  цена без ПДВ-а  

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок плаћања  

 

Рок важења понуде  

 

Рок испоруке   

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  
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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. 

Oсновни елементи структуре цене садржани су у обрасцу финансијске понуде  

 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
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УКУПНО:   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

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

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

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

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

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

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

 Приказати структуру цене за сваку партију (умножити овај образац у онолико примерака колико је за то потребно. Понуђач може формирати свој образац 

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

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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II МОДЕЛ УГОВОРА 

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

 

У Г О В О Р 

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

_____________________________________________________________________________________________________________са седиштем у 

_____________________________________________________________, 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, број рачуна 840-625661-95, назив банке – Управа за трезор, кога заступа в.д. директора мр сци мед др Радоје Симић (у даљем тексту: 

купац) 

Основ уговора: Одлука о додели уговора дел.бр.______________________________________________/не попуњавати/ 

Број понуде понуђача:______________________________________________________________________________ 

 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је набавка добара – Хируршки шавни материјал –конци 

, ЈН бр.27/2014,  партије____________________________________________________________________________.       

 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде бр.   ____________________________ која је саставни део уговора.                                          

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

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. ________________________дана од  дана испоставе фактуре. 
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4. РОК ИСПОРУКЕ  

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

4.2. Продавац се обавезује да ће робу испоручивати _____________________________________________________________________. 

4.3. За сваки дан задоцњења у испоруци робе, продавац ће купцу платити 0,5% уговорене цене из горњег члана 1., али не више од 5%. 

 

 

5. КВАЛИТЕТ 

 

5.1. 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 и узорку који је дат уз понуду.  

 

5.2. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у апотеку купца у присуству представника продавца. Приликом примопредаје робе 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.;  

 

5.3. Евентуална рекламација од стране купца на испоручену робу мора бити сачињена у писменој форми и достављена продавцу у року од 48 (четрдесетосам) 

часова.  

 

6.           ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

6.1. Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора  преда  наручиоцу средство обезбеђења /наведено у понуди/ за  добро извршење посла, 

издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла траје најмање онолико 

колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 

 

7.            ВИША СИЛА 

7.1.         Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

               уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датуму престанка више силе, уговорене 

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

7.2.        Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија, транспортне 

              несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила. 

 

8.           СПОРОВИ 

 

8.1.        Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у 
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              случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду. 

 

9.           РАСКИД УГОВОРА 

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

              захтевати раскид Уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено 

              извршила. 

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

              достављања писменог отказа. 

 

10.         СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

10.1       Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје средстава 

               обезбеђења поменутог горњим чланом 6. 

 

11.         ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

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

 

                                                                                                           УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

Институт за здравствену заштиту мајке                                                                                                                 1.Понуђач 

и детета Србије „Др Вукан Чупић“     

                                                                                                                                                                                     ___________________________________ 

________________________________________       

В.Д. Директора  мр сци. мед.Радоје Симић                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     2.Подизвођач 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                     __________________________________ 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     3.Учесник у заједничкој понуди 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      __________________________________ 

                                                                           

                                                                       ___________________________________________________ 

                                                           (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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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 

 

 

 

 

 



49 

 

 

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 – Хируршког шавног материјала –конаца 

Ј.Н. бр.27/2014 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  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара – Хируршког шавног материјала –конаца,Ј.Н. бр.27/2014, 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. 
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XII Евиденција достављених узорака ЈН.бр.  27/2014   

              

Редни број 

партије/ставке 

за коју се 

предаје узорак 

Назив производа 

Јединица 

мере Количина 

Карактеристике производа  

  

Напомена     Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


